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PRZYJDZIE HITLER 
CZY 

Berlin, w styczniu. 

W ostatnich dniach mój przyjacieł 

dobry filozof wygłosił odczyt „O 

kryzysie kultury, w którym z wieł- 

kim talentem i mistrzostwem dowo- 

dził, że niema kryzysu kultury i że 

wogóle nie może go być. Słuchacze 

nie byli zadowoleni z odczytu, bo- 

wiem, wszyscy Świadomie czy nie 

świadomie odczuwają jakiś kryzys, a 

nagle odważa się ktoś twierdzić, że 

go niema! 

Pewien literat stanowczo i prze- 

konywująco zauważył: „Otóż ja, na- 

przykład, nie wiem, skąd jutro wziąć 

na obiad jedną markę 

—niema kryzysu! Któż to słyszał o 

tem?“ — Właściciel 12-tu domów zło- 

śliwie zgrzytnął zębami: „W jednym 

a ten twierdzi 

  

z moich domów wszystkie mieszkania 

są wolne, a on twierdzi — niema kry- 

zysu! Czegóż tam jeszcze nie powie- 

dzą ci tilozofowie!'* 

Słowem, publiczność była stanow- 

czo niezadowolona. 

Po odczycie udaliśmy się z pre- 

łegentem do. cukierni i rozprawiali- 

śmy spokojnie o istocie ducha objek- 

tywnego, o teorjach Kanta i o „ko- 

szu', w którym przechowuje się do- 

świadczenie świadomości ludzkiej, aż 

nie zaczęto gasić świateł i kelner dość 

wyraźnie napomknął, rozmowę 

możnaby kontynuować na ulicy, gdyż 

czas już zarhknąć lokal. Musieliśmy 

więc wyjść. 

Chłodne powietrze 

świadomość rzeczywistości: „A jed- 

że 

wróciło nam 

nakże publiczność nie była zadowo- 

łona z pańskiego odczytu!'* zauważy- 

łem. „Istotnie*, z goryczą zaznaczył 

filozof: „Ja im opowiadam o fiłozofji 

kultury, a oni pragną wiedzieć — czy 

przyjdzie Hitler?“ 

Kwestja ta obecnie, istotnie. cie- 

kawi wszystkich. Zresztą zajęte jest 

nią społeczeństwo niemieckie jeszcze 

od września 1930 roku. Kto tyłko ma 

jakąś styczność z życiem politycznem, 

niezawodnie słyszy w ciągu dnia 25 

razy od swoich znajomych o tej spra- 

wie. A jakie odpowiedzi słyszy się 

na ten temat?—Dla jednych jest to— 

kwestja czasu, dla in. — odpowiedź 

brzmi: „nigdy!* W ten sposób odpo- 

wiedział na to pytanie socjalistyczny 

„Vorwarts“. „Kiedy przyjdzie Hitler?“ 

— Nigdy! 

Czy jest jakaś podstawa dla tak 

kategorycznego twierdzenia? W wi- 

gilję Bożego Narodzenia 

przekonanie, że Hitler 

dojdzie do władzy. 

sposobiony względem Hitlera obywa- 

tel pogodziłby się z tą myślą: „niech 

en spróbuje. 

panowało 

niezawodnie 

Nawet wrogo u- 

Niema nie do strace- 
« 

nia... Po antyhitlerowskiej mowie 

Brueninga. nastrój nieco się zmienił. 

Czy są podstawy potemu? Pisałem 

już na łamach „Kurjera Wileńskiego” 

(NrNr. 240 i 287 z r. 1931) że nie wie- 

rzę w poważną walkę Brueninga z Hi- 

tlerem. Miecz, którym groził Bruening 

Hitlerowi jest papie-masse... 

Któż więc występuje przeciw Hit- 

łerowi? Jaka siła może mu się prze- 

ciwstawić? Z inicjatywy socjal-demo- 

kracji powstał t. zw. „żelazny front* 

do walki z reakcją. Zgodnie z inicja- 

tywą organizatorów miałby ów , 

łazny front* ogarnąć cały ruch rohot- 

  

niczy. Lecz już z samego początku 

okazało się. że „żelazny front* wcale 

nie jest żelaznym... Chrześcijańskie 
związki zawodowe do takiego stopnia 

były przesiąknięte duchem hitlerow- 

skim, że w rezultacie stanęły na roz- 

drożu. Komuniści zaś z pilnością ucz- 

nia dobrze wkuwającego się stale 

twierdzą: ,,.Głównym wrogiem — 50- 

<jal-demokracja!“ Napróżno usiłował 

NIE? 
sam Trocki wpłynąć na komunistów, 

by zmieniłi zdanie, powołując się na 

przykład Leniana, który popierał Kie- 

reńskiego przeciw Korniłowowi. Ko- 

munišci stałe powtarzają swoje: 

„Najpierw przyjdzie Hitler, a później 

my będziemy!* i nie chcą wogóle 

słyszeć a. żadnym froncie  prze- 

ciwko Hitlerowi. Napróżno odseparo- 

wana od socjal-demokraeji S.A.P.D. 

usiłowała nawoływać do zjednoczenia 

proletarjackiego. + 

Na jej nawolywania odezwala się 

jedynie komunistyczna opozycja (tro- 

  

ckiści i brandlerjancy), t. j. genera- 

łowie bez armji... Coprawda, poruszy- 

ła się nieco i Śpiąca martwym snem 

„Reichs- 

banner*. Pomijając jej przygotowania 

techniczne, w kwestji czy ma ona doś. 

wiadczenie bojowe i żądzę walki, nale 

ży stwierdzić, że dotychczas. przynaj- 

republikańska  „bojowka“ 

mniej, podczas walk, na ulicach Ber- 

lina, stała ona zupełnie na uboczu. 

Jedynym poważnym  przeciwni- 

kiem hitlerowców jest elita niemiec- 

kiego kwalifikowanego proletarjatu, 

która postępuje za socjaldemokracją. 

Jej ciężar właściwy zmalał, lecz jej 

zwarte jądro proletarjackie pozostało 

Powstała ona w okresie dziesięciole- 

cia. Partja hitlerowska w ciągu kilku 

lat wzrosła, jak na drożdżach. Hitler 

powiedział w swoim manifeście no- 

worocznym, że droga od 7 ludzi do 

15 miljonów, była trudniejsza, 

od 15 miljonów do całego 

niż 

narodu. 

Tak się: rzecz jednak nie przedstawia. 

Wzrost narodowo-socjalistycznej par- 

tji ma swe granice. Dotychczas jeszcze 

nigdzie nie przekroczyła 40 proc wy- 

borców. Niewiadomo, czy zdobędzie 

absolutną większość podczas najbliż- 

szych wyborów. Możliwe, że powsta- 

nie sytuacja, jak w Gessen, gdzie wię- 

kszość to — narodowo-socjaliści i ko- 

munišci... którzy, oczywiście nie są 

zdolni do pracy... 

Taka sytuacja zmusza, rzecz jas- 

na hitlerowców do poważnego pomy- 

ślenia o koalicji z centrum, z którem 

jeśli nie obecnie to później wypadnie 

pracować, jeżeli wogóle chcą legalnie 

dojść do władzy. Przykład Mussoli- 

niego, kłóry na początku 

gabinet koalicyjny z popolari. a póź- 

stworzył 

niej stopniowo ich usunął, bardzo im- 

ponuje hitlerowcom. „Sympatja naro- 

du jest zmienna* pisał w ultra-kon- 

Fridericus“ re 

lepiej jest dojść 

niż 

  

serwatywnym organie ., 

daktor jego Hole: 

do władzy z Brueningiem, 

dojść wogóle... Dla hitlerowców doj- 

tak czy inaczej— 

kwestja bytu, jeżeli nie chcą, by ich 

spotkał los „bułanżyzmu*... W ten spo 

sób zaznaczają się etapy. 

nie 

ście do władzy — 

ciężki 

marsz do Lozanny i chce, jako wzmo- 

Bruening ma przed sobą 

enienie swej pozycji, stworzyć — je- 

z Hitlerem 

Hitlerowi potrzebny jest Bruening ja- 

dyny front narodowy... 

ko podpora do władzy. 

Dr. G. W. 

  

W obronie przed spekulacią. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś odbyła się w Min. Komuni- 

kacji konferencja ministrów Skarbu, 

Przem. i handlu, Rolnictwa i komuni- 

kacji w sprawie zorganizowania do- 

stawy podkładów dla kolei. Konferen- 

cja ta jest dalszym etapem narad ja- 

kie w sprawie zakupów podkładów 

toczą się od dłuższego czasu. 

Kwestja ta powstała na tle prowa- 

dzonej przez część spekulantów po- 

Ktyki, wskutek czego Ministerstwo 

Komunikacji musiało unieważnić wy- 

konanie rozpisanego w swoim czasie 

przetargu. 

Przed konferencją rozbrojeniową. 
Delegacja polska na konferencję. 

(Teł. od własn. koresn. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że skład dele- 
gacji polskiej na konferencję rozbro- 
jeniową został już ostatecznie ustalo- 
ny. W skład delegacji wchodzą: min. 

Zaleski, jako przewodniczący, gen. 
Burhardt-Bukacki i delegat przy Lidze 
Narodów Sokal jako członkowie. 

Zastępcami mianowani zostali: po- 
seł polski w Rydze Arciszewski, poseł 
polski w Bernie Modzelewski, dyrek- 
tor gabinetu min. spr. zagranicznych 
Szumlakowski, naczelnik wydz. za- 

chodniego Lipski, nacz. wydz. ustro- 
jów, międzynarodowych Raczyński, 
radca delegacji połskiej w. Genewie 
Gwiazdowski, szef biura prac przygo- 
towawczych do konferencji rozbro- 
jeniowej Tytus Komarnicki, senator 
Potocki, vice-przewodnicząca klubu 
Polskich Kobiet postępowych Anna 
 Szelągowska. 

Ponadto do Genewy razem z dele- 
gacją udaje się szereg ekspertów. v 

Jaki ma być przebieg konferencji. 
GENEWA 16.I. Pat. — Sprawa 

wewnętrznej organizacji konferencji 
rozbrojeniowej jest obecnie przedmio 
tem narad między Sekretarjatem Ligi 
a poszczególnemi rządami. Jednem z 

głównych zadań jest sprawa komisyj, 
jakie mają być ukonstytuowane. Se- 
kretarjat opracował projekt. który 
przewiduje następujące komisje: 1! 
zbrojeń lądowych, 2) morską, 3) lotni- 

czą, 4) budżetową oraz t. zw. komisję 
konferencji. Zwraca uwagę, iż nie fi- 
guruje tu komisja polityczna, która 
zdaniem niektórych rządów powinna 
być najważniejszą komisją konferen- 
cji, 

Przeciw projektowanym komis- 
jom wysuwane są pewne  objekcje. 
Należy przypuszczać, iż definitywna 
decyzja w tej sprawie zapadnie na po- 
czątku konferencji. 

Co się tyczy przebiegu konferencji 
to według powszechnych  przewidy- 
wań w kołach ligowych pierwszy ty- 
dzień poświęcony będzie na dyskusję 
generalną, poczem ukonstytuowawszy 
komisje, które ewentualnie też prze- 
prowadzą dyskusję generalną na te- 
mat przydzielonych im zagadnień, 
konferencja odroczy się na parę tygo- 
dni i zbierze się ponownie w maju pa 
wyborach w Prusach i we Francji. 

ERA YES STT TEO ZTEEES 

Na Dalekim Wschodzie. 
Japonja nie podpisze paktu 6 nieagresji z Sowietami. 
TOKJO 16.1. Pat. — Minister spraw 

zagranicznych Japonji. Yoshizawa 
przyznaje, że w czasie jego przejazdu 
przez Moskwę Litwinow  sondował 
jego zapatrywania w sprawie paktu 
nieagresji. Według powszechnej je- 
dnak opinji, panującej w Tokjo, Ja- 
ponja odmówi podpisania jakiegokol- 

wiek paktu o nieagresji ze względu 
na interesy, jakie oba kraje posiadają 
w Mandżurji. Zresztą opinja japońsk:: 
jest zdania, że traktat Kelioga, który 
podpisały już oha kraje, odpowi: 
całkowicie tem usamemu celowi, któ- 
ryby miał pakt niezgresji. 

    

Odpowiedź rządu japońskiego na notę St. Zjednoczonych. 
TOKJO. 16.1. (Pat.) Nota japoń- 

ska w odpowiedzi ńa notę Stanów 
Zjednoczonych, dotyczącą paktu 9 
państw, wręczona dziś rano ambasa- 
dorowi amerykańskiemu w Tokjo, 
potwierdza ponownie, że Japonja 

trzyma się polityki drzwi otwartych 
w Mandżurji, ubolewająć równocześ- 
nie, że polityka ta skazana była na 
poważne niedomagania naskutek de- 
zorganizacji, panującej na eałem te- 

' rytorjum Chin. . 

: Zajęcie przez wojska japońskie Tun-Lao I Bej-Dżeń. 

MOSKWA. 16.]. (Pat.) Wojska ja- 
pońskie po stoczeniu bitwy z silneniż 
oddziałami partyzantów chińskich 
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zajęły wezoraj Tun-Lao. Inne oddzia- 
ły wojsk japońskieh zajęły Bej-Dżen 
na pograniczu prowincji Że-He. 
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   Gabinety! 

Możliwość odroczenia konferencji lozańskiej. 
Reżbieżność zdań Francji i Anglii. 

PARYŻ 16.I. Pat. — Według in- 
formacyj „Petit Parisien* różnica po- 
między stanowiskiem Francji i Anglii 
w sprawie sposobu rozwiązania za- 
gadnienia odszkodowań i długów wo- 
jennych jest bardzo znaczna. 

Rząd francuski jest zdania, że jest 
rzeczą niemożliwą zrezygnowanie z 
otrzymanych odszkodowań bez od- 
powiedniej rezygnacji ze strony Sta- 
nów Zjednoczonych w zakresie dłu- 
gów wojennych, podczas gdy rząd an 
gielski jest zwolennikiem całkowitego 

    

Narady w 
PARYŻ. 16. I. (Pat). Premjer Laval przy- 

jał w dn. 16 b. m. ambasadora niemieckiego 
w Paryżu v. Hoescha, następnie ambasadora 

  

skreślenia i odszkodowań i długów wa 
jennych bez jakichkołwiek zastrzeżeń 
Wobec tego osiągnięcie porozumienia 
między rządami Francji i Anglji jesz- 
cze przed konferencją lozańską wyda- 
je się nieprawdopodobne. 

W związku z tem „Petit Parisien* 
opowiada się kategorycznie za odro- 
czeniem konferencji do 1 lipca, t. j. 
do terminu wygaśnięcia moratorjum 
Hoovera. Dziennik zapewnia, że rząd 
francuski skłania się coraz bardziej 
do tego poglądu. 

  

Paryżu. 
Stanów Zjednoczonych Waltera Edge oraz 
francuskiego ministra finansów  Flandina. 
Tematem rozmów były sprawy reparacyjne. 

Chmury nad rządem Mac Donalda. 
LONDYN 16.I. Pat. — Lloyd Ge- 

orge kończy lat 69, Sędziwy przywód- 
ca liberałów angielskich, który przed 
trzema miesiącami poważnie był cho- 
ry, obecnie powrócił już do zdrowia 
i szykuje się do gwałtowego ataku na 
rząd. Lloyd George prowadzi obecnie 
poufne rokowania z przywódcami 
Labour Party, co do skoncentrowania 
ataku w Izbie Gmin na gabinet Mac 

Donalda z chwilą, gdy rząd pod na 
ciskiem kół konserwatywnych wniesie 
do Izby projekt ustąwy, wprowadza- 
jącej w Wielkiej Brytanji powszechne 
taryfę celną. Momentu tego spodz 
wają się w drugiej połowie lutego, a 
ystąpienie Lloyd George'a będzie 

wówczas oczekiwane z wielkiem na- 

pięciem. 

   

    

Sowiety zbroją sie. 
16. I. (Pat). Kemisje spraw za- 

h i wojskowych Senatu wysłu- 
egółowo sprawozdania o sytuacji 

militarnej Rosji sowieckiej. Referent sen. 
Eccard skonstatował, że dotychczas rząd So- 
wiecki dostarczył Lidze Narodów wy- 
jaśnień © swej sile zbrojnej, jakich udzieli- 

nne nagrody, 
Iniormacje, podane komisjom przez p. 

da i gen. Bourgeois, stwierdzają, że 
Rosja sowiecka znajduje się w koresie wy- 
kończenia konipłetnej. organizacji sw 
narodowej, zdolnej do zaopatrzenia się w 
materjał również wyłącznie narodowy, któ- 
rego podstawa przemysłowa rozlokowana 
jest między Uralem a Zachodnią Syberją. 
Armja liczy około 1 miljona żełnierzy w si- 
le aktywnej, oraz 5 miljony ludzi, kiórych 

   

      

    

   
   

    

można zmobilizować niezwłocznie na wypa- 
dek wypowiedzenia wojny. Plan pięcioletni 
z punkiu widzenia dróg komunikacyjnych, 
materjałów transportowych, rozwoju ete- 
ktywów robotniczych obu płci należy trak- 
tować jako plan przyśpieszenia uzbrojenia 
narodowego Rosji sowieck 

Obydwie komisje upoważniły swych prze- 
wedniczących do zwrócenia uwagi prezesa 
Rady Ministrów*na doniosłość skonstatowa- 
nych danych i na konieczność dla delegacji 
franeuskiej w Genewie  zakomunikowania 
powyższege konferencji dla spraw rozbro- 
jenia. Na zakończenie komisja wyraziła chęć 
wysłuchania expose nowego rządu przed 0- 
twareiem przyszłych koniereneyj w Gene- 
wie i Lozannie, 

      

lie kosztule Japonię 
kampanija Mandžurska ? 
WIEDEŃ. 16. L. (Pat). Dzienniki wiedeń- 

skie donoszą z Tokio: Rząd japoński posta- 
nowił zaciągnąć nowe kredyty w wysokości 
6 miljonów jen na utrzymanie wojsk japeń- 
skich w Maudżurji. Od początku kampanji 
mandżurskiej Japonja wydała na ten cel 
31 milj. jen. { 

Nie biorą tego na serjo... 
TOKJO, 16. 1. (Pat), Biuro Reutera do- 

nosi: Nikt nie bierze tu na serjo wiadomos- 
ci, jakoby chiūski rząd narodowy zdecydo- 
wał się na zerwanie stosunków dypłomatycz- 
nych z Japonją. Ale gdyby nawet Chiny 
wykonały swą pogróżkę, japońskie koła mia 
rodajne już dają do zrozumienia, że 
Japonja i w tym wypadku pozostawi w Chi- 

BET TEST 

Neminacja. 

(Feł. od własn. koresp. z Warszawy) 

Minister Jędrzejewicz powołał dr. 

Wład. Zawistowskiego b. dyr. teatrów 

miejskich w Warszawie i krytyka li- 

  

terackiego na stanowisko naczelnika 

Wydziału Sztuki przy Ministerstwie 

VL. OP. 

Nota rządu polskiego. 

GENEWA 16.1. Pat. — W zwią- 
zku z ukonstytuowaniem się komisji 
ankietowej dla spraw Mandźurji, 
skład której wchodzą przedstawiciele 
Stanów Zjednoczonych, Francji, An- 
glji i Niemiec, delegat Polski przy Li. 
dze Narodów złożył w sekretarjacie 
generalnym notę, w której rząd pol- 
ski wyraża ubolewanie, że okolicz- 
ności nie pozwoliły na udział w tej 
komisji przedstawicielom innych 
państw, niż wielkich mocarstw, ze 

szkodą dla idei współpracy międzv- 
narodowej, opartej na szersz. plafor- 
mie, która jest jedną z podstaw pak- 
tu. Nota podkreśla, że rządowi pols- 
kiemu chodzi jedynie o zasadę rów- 
ności między stałymi i niestałyrui 
członkami Rady i przypomina, że w 
żadnym momencie rząd polski nie za- 
mierzał brać udziału we wzmianko 
wanej komisji. 

    

Morderstwo parocha gr.-katol. 

LWÓW. 16. I. (Pat). „Słowo Polskie* 
donosi z Kosowa woj. stanislawowskiego, že 
we wsi Fereskuła pow. kosowskiego nie- 
wyśledzeni bandyci napadli na miejscowego 
parocha grecko-katolickiege ks. Stefana An- 
tymowicza w chwili, gdy siedział w kance- 
larji urzędu parafjalnego. Napastnicy zadali 
księdzu trzy uderzenia toporem w głowę i 
zabrali nieprzytomneniu z płóciennege wo- 
reczka 20 tysięcy zł., przeznaczonych na bu- 
dowę cerkwi, zegarek i inne drobne przed- 
mioty. Zaałarmowani domowniey opatrzyłi 
tymczasowo rany księdza, który jednak 
wskutek naruszenia mózgu i upływu krwi 
zmarł. Kaneelarja, w której dokonano na- 
padu, mieści się w małym samofnym dom- 
ku, odległym o 30 kim. od graniey rumuń-.. 
skiej. Wieś Fereskula oddalona 0 blisko 80 
km. od najbliższej stacji kolejowej. Polieja 
wszezęła dochodzenie w sprawie napada. 

Nie nowe żądanie niemieckie. 

BERLIN. 16. L. (Pat). Związki i organi- 
zacje niemieckie wyłoniły komitet, którego 
zadaniem ma być speejałna propaganda te- 
zy niemieckiej w kwestji rozbrojeniowej. 
Komitet wydał odezwę, zwracającą się do 
konferencji rozbrojeniowej z żądaniem u- 
względnienia tezy niemieckiej w kwestji roz 
brojenia. Odrzucenie przez konferencję żą- 
dań niemieekich — podkrśla pdezwa — 
zwałnia Nłemey z przyjętych na siebie z0- 
bowiązań rozbrojeniewych. Z chwilą tą Rze 
sza Niemiecka odzyska swobodę działania. 
Celem Niemiec musi być uzyskanie rów- 
ności zbrojeń, odpowiadającej wymaganiom 
bezpieczeństwa państwa niemieckiego. 

° 

    

° Ban S V PABOMOSCI Zz KOWNA 
REDAKTOR NACZELNY NASZEGO PISMA 

W KOWNIE. 
5 Pisma litewskie donoszą o przyjeździe do 
Kowna naczelnego redaktora „Kurjera Wi- 
leūskiego“ p. Kazimierza Okulicza. (Pat) 

NOTA PROTESTACYJNA DO RZĄDU 
NIEMIECKIEGO. 

Poseł litewski w Berlinie dr. 
wręczył w ministerstwie spraw zagranicz- 
nych notę protestacyjną, która wymienia 
fakty niedopuszczalne w stosunkach dwóch 
zaprzyjaźnionych państw. Między innemi 
nota wymienia fakt prowadzenia pertrakta- 
cyj przez oficjalne czynniki niemieckie z 
przedstawicielami kraju kłajpedzkiego. Da- 
lej podkreśla, iż podobne postępowanie, za- 
równo pod wzgłydem politycznym, jak i 
prawnym, może być przeszkodą na drodze 
normalnego i przyjaźnego rozwoju stosun- 
ków pomiędzy dwoma sąsiedniemi państwa- 
mi. 

KANDYDATURY NA BURMISTRZA KOWNA 
W' dniu wczorajszym odbyło się posie- 

dzenie frakcji litewskiej rady miasta Kowna, 
na którem była omówiona sprawa kandyda- 
tur na burmistrza miasta. Zgłoszono 2 kon- 
dydatury: Wiłejszysa i Stanajtisa, żadna jed 
nak z tych kandydatur nie zdobyła zdecy- 
dowanej większości. Wynik głosowania był 
niespodzianką i wywołał nasłępujący incy- 
dent: Jeden z radnych oświadczył, iż kto 
głosował przeciwko kandydaturze Stanajti- 
sa, ten nie może być zaliczony do grona 
prawdziwych Litwinów. Znany śpiewak о- 
pery kowieńskiej Petrauskas, który jest rów- 
nież radnym m. Kowna, poczuł się tem po- 
wiedzeniem dotknięty i po ostrej wymianie 
słów opuścił zebranie. 

„LIETUVOS AIDAS* O 67-MEJ SESJE 
RADY L. N. 

„Lietuvos Aidas“ Nr. 8 z dnia 12.I 1932 r. 
w art. p. t. „67-ma sesja Rady L. N.* omawia 
sprawę zytu polsko-litewskiego: 

Jak wiadomo, komisja doradcza komu- 
nikacyjno-tranzytowa L. N. zaproponowala 
na sesji styczniowej r. ub. otwarcie trafiku 
na linji Łandwarów--Koszedary. Wob-c 
sprzeciwienia się przedstawiciela Litwy, Rada 
L. N. zwróciła się w dniu 24 stycznia r. ub. 
do Trybunału Nieustającego w Hadze z pro- 
šbą o opinję doradczą w tej sprawie. 15-93 
października Trybunał Haski ogłosił swą de- 
cyzję. Decyzja ta potwierdziła legalność za- 
jętego przez Litwę w zatargu z Połską stano- 
wiska i odrzuciła żądanie polskie jako nie- 
uzasadnione t niepoparte istniejącemi zobo- 
wiązaniami międzynarodowemi Litwy. Obec- 
nie Rada Ł. N. będzie musiała w taki czy 
inny sposób sprawę zakończ Mimo. że akt 
Trybunału Haskiego ma dla Rady L. N. zna- 
czenie opinji doradczej jednak zrozumiałą 
jest rzeczą, że wobec wypowiedzenia się Try- 
bunału przeciwko wnioskom Komisji Tran- 
zytowo-Komunikacyjnej L. N. Rada Ł. N. 
nie będzie miała podstawy do wywierania na 
Litwę dalszej presji w kierunku wznowienia 
komunikacji z Polską. Można przeto ocze- 
kiwać, że t. zw. spra tranzytowa zostanie 
tym razem bez dłuższych dyskusyj zlikwi- 
dowana. (Wilbn 

DZIESIĄCIORO PRZYKAZAŃ W SPRAWIE 
WILEŃSKIEJ. 

„Musu Vilnius* (Nr 1) zamieszcza wy- 
jątek z „Katechizmu wieńskiego* p. t. „Dzie 
sięcioro przykazań wileńskich". Przykazania 
te brzmią jak następuje: Ja jestem Wilno, 
twoja odwieczna stolica, która znajduje sią 
obecnie w niewoli polskiej. 

I. Nie mniej innych stolic, tyłko Mnie 
jedną. 

Il. Nie wymawiaj nadaremnie Mego imie- 
nia, o ile nic nie czynisz dla mego wyzwo 
lenia. 

IM. Pracuj 6 dni dla Mego wyzwołeni 
a niedzielę poświęć swym ujarzmionym bra- 
ciom. 

lv. Czeij Ojca swego Wilno i Matkę swoją 
Litwę. 

V. Nie przyczyniaj się do mordowania 
ujarzmionych braci. 

VI. Nie nawiązuj kontaktu z niewieraę 
Polską. 

VII. Nie wydawaj na fatałaszki części 
swego zarobku, który powinieneś ofiarować 
na rzecz Mego wyzwolenia. 

VIII. Nie mów nieprawdy o sojusznikach 
wyzwołenia i nie słuchaj fałszów polskich. 

X. Nie pożądaj i nie żeń się z kobiełą- 
Polką. 

X. Nie pożądaj żadnej rzeczy ani twego 
przeciwnika, ani sojusznika, któraby prze- 

szkadzała w wyzwoleniu Mnie. (Wiłbie 

„ROLNICY I LUD A SPRAWA WILEŃSKA*. 

„Musu Vilnious* (organ Związku Odzy- 
skania Wilna) zwrócił się do związków szau 

lisów i oddziałów Związku z apelem o po- 
dawanie wiadomości o nastrojach ludnoścłk 
wiejskiej w stosunku do sprawy wileńskiej. 
Wszyscy nauczyciele szkół powszechnych 

pisać sprawozdania na łemat: „Roł- 
i lud a sprawa wileńska'*. 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

i i 

Helena Romer 
= Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 

Swoi Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 
miński. Wilno. 

Książka o Nich. Romans. Wyd. L. 
Chomiński. Wilno. 

Wilja u Państwa Mickiewiczów, 
(Teatr dła Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobyc 
Wilna w 19I9 r.) Scena Wileńsk 

MMM 

Szaulis 
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> Przeważnie 

Szatańskie tempo. 
Zestawienie kłopotów własnych z 

kłopotami świata — rzecz dla każdego 
społeczeństwa pożyteczna. Nie dla uł- 
gi, że „wszędzie jest źle”, ale dła nauki 
o tem, że skoro dany objaw zła szerzy 
się wszędzie, źródło zła nie ma cha- 
rakteru wyłącznie lokalnego. Ocena 
więc tego objawu może być racjonalna 
jedynie w skali światowej. 

Takie czasy: chaos świata dzisiej- 
szego objął wszystkich i wszystko, 
wielkie prowizorjum panuje na obu 
półkulach, załamanie się reform spo- 
łecznych, gospodarczych, politycznych 
daje znać 6 sobie we wszystkich pań- 
stwach głobu. 

Robi się ciemno i burzliwie. Może 
przed świtaniem, może przed powsze- 
chną odmianą. Trzeba w to wierzyć, 
tem bardziej, że nie możemy narzekać 
na zastój w świecie intelektu. Stąd 
z Paryża, jak z wielkiego obserwator- 
jum, można dobrze zobaczyć gorącz- 
kowy, powszechny, ogromny wysiłek 
«nyśli ku opanowaniu kryzysu, ku od- 
wróceniu grożących ludzkości katast- 
rof. I to we wszystkich dziedzinach. 
Nadewszystko, rzecz prosta, w dziedzi- 

  

   

  

nie gospodarczej i finansowej. Ile 
djagnoz, ile drogowskazów! W samym 

  

Paryżu ukazuje się codziennie dwa- 
dzieścia, trzydzieści książek z żakre- 
su spraw ekonomicznych. Ponadto-— 
dziesiątki, setki artykułów, rozpraw, 
odczytów. Tak samo w sprawach kuł: 
łurałnych: jak rałować książkę? jak 
zreformować szkołę? jak zwalczyć 
kryzys teatru? co uczynić dła napra 
wy warunków pracy naukowej? I da- 
lej: gdzie nowe źródło odrodzenia mo- 
ralnego? jak zapobiec rozluźnianiu 
obyczajów? co zasili instytucję rodzi- 
ny? Dodajmy do tego zagadnienia 
ustrojowe, wszędzie aktualne i palą- 
EE : 

W bezładnej dotychczas, w chao- 
tycznej i pełnej nerwowego napięcia 

echdyskusji biorą udział ekonomi. 
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ści, socjołogowie, politycy, pedago- 
dzy, literaci, artyści. Jakby stanęli 
na apeł: wszyscy na front djagnozy! 
Ratować chorą ludzkość! Szukać dob- 
rych lekarstw! I co za widowisko: 
do szalonego rozgwaru przyłączają 
swe głosy nawet ci, którzy trzymali 
się zdala od targowiska Świata. We 
Francji znakomity poeta, Paul Vale- 
ry, zstąpił ze swego Olimpu i ogłosił 
kisążkę p. t. „Regards sur łe Monde 
actueł*, w której poddaje.miażdżącej 
krytyce to wszystko, co się nazywa 

„polityką”. W Anglji, genjalny fizyk - 
filozof, Bernard Russel, w szeregu 
studjów prześwietla zmurszałość na- 
szych systemów moralnych. W Niem- 
czech Tomasz Mann widzi sanatorjum 
już nietyłko na „Czarodziejskiej Gó- 
rze" ałe wszędzie, wszędzie... Tedy 
zwraca się w swoich enuncjacjach do 
chorej Europy, a przedewszystkiem 
do europejskiej młodzieży. by rato- 
wała walory duchowe naszej cywili- 
zacji. W Austrji do spraw społeczno- 
politycznych „wtrąca się* Stefan 
Zweig, a w nowych žyciorysach 

(„Nietzsche* i „Tołstoj') czyni liczne 
aluzje do spraw moralnych dzisiej- 
szego dnia. 

Narazie jest to powszechny krzyk 

myśli, wyścig koncepcyj, projektów, 
płanów, międzystanowa i międzynaro- 
dowa licytacja haseł. Możnaby powie- 
dzieć: wszechdyskusja bez ,„porządku 
dziennego. Albo, że ten „porządek 
dzienny* zmienia się co chwiła, bo 

co chwila rzeczy ważniejsze przysła- 

  

„niają znaczenie rzeczy ważnych. 

Bo zajste mamy wielki sezon, któ. 
rv wciąż niszczy nasze „porządki 
dzienne”. ; 

Gandhi w Londynie. Sensacja. 
Nie! Już zginęła. Cóż to znaczy wo- 
bec wojny japońsko-chińskiej. I to 

w momencie—jak na ironję — kiedy 
Liga Narodów szuka nowych formuł 
rozbrojeniowych..Ale oto inna sensa- 
cja: Indje wypowiadają cywilne po- 
słuszeństwo, bojkot, sabotaż, areszty. - 

Znów krew angielska i hinduska zbro 
czyły ziemię półwyspu Indyjskiego. 

„Ale i to krótko absorbuje uwagę ŚWia- 
ta. Coraz nowe i nowe napływają 
zdarzenia. „Rokowania z Sowietami, 
Hitler zjeżdża do Berlina i konferuje 
z Brueningiem. Bruening stwierdza, 
że Niemcy dalej płacić odszkodowań 
nie będą. Oburzenia, potakiwania, ха 
i contra, sypią się artykuły jeden za 
drugim. Jest nad czem się zastano- 
wić. Ale nazajutrz inna sensacja. 
Umiera Maginot, Briand składa tekę. 
Laval premjerem i ministrem spraw 
zagranicznych, Tardieu — wojny. 

Wobec tej wagi wydarzeń  drob- 
niejsze sprawy spadają z „porządku 
dziennego. Nawet nasze rekordy 
sportowe tracą swój powab... 

Co przyniesie dzień jutrzejszy, ca 
będzie za tydzień, za miesiąc? 

Szalone tempo... 
J. W. 

SZCZEGÓŁY PROJEKTU USTAWY 
SAMORZĄDOWEJ. 

W dalszym ciągu informacyj naszych o 
uchwalonym przez radę ministrów w dniu 14 
b. m. projekcie ustawy o ustroju samoządów 
jesteśmy w możności podać kilka dalszych 

ё o projektu. 

że projekt nowej usta- 
anowi tyłko częściową 

terytorjalnego, 

  

leży 
"wy samorządowej s 
retormę ustroju samorządu 
całkowite bowiem roz nie tego zagad- 
nienia jest obecnie jeszcze niemożliwe, wo- 
beć niezałatwienia reformy konstytucji. Od 
kierunku, w jakim pójdzie reforma ustroju 
państwowego — zależny będzie oczywiście 
ustrój samorządu terytorjalnego, 

Dotychczasowy ustrój samorządu polskie- 
go oparty był na usławodawst 
borczych, na różnych dła każdej dzielnicy 
sytemach, oraz na dorywczo wydawanych 
dekreiach i ustawach polsk — Nosi więc 
on na sobie piętno obcej m państwowej 
i obcych urządzeń, a będąc niedostosowany 
do obecnych warunków, szczególnie w okre- 

iężkieg yzysu gospodarczego — oka- 
askrawe braki. Trudności finanso- 

h znalazły się nieomal wszystkie 
komunalne na terenie całego pań- 

zzwłocznego 

j reformy 

  

  

   
  

   
  

   

  

     

  

    

      

    

związki 
stwa, wysunęły koni 
przeprowadzenia choćby częściowe, 
ustroju samorządu terytorjalnego. 

Takie są, w pobieżnym skrócie, zasad- 

  

      

   

e państw za-' 

nicze motywy uchwalenie pojektu nowej u- 
stawy. Projekt ten usuwa najdotkliwsze bra- 
ki ustroju samorządu i przygotowuje grunt 
pod przyszłe jednolite ustadowawstwo sa- 
morządowe. 

Jednym z donioślejszych celów nowej 
ustawy jest również uruchomienie samorzą- 
du powiatowego w województwach  połud- 
niowych, a więc tam, gdzie dotychczas fak- 
tycznie tego samorządu niema, a funkcje 
jego pełnią organy powołane z nominacji. 

Ze szczegółów projektu — oprócz już 
opublikowanych — godzi się podkreślić u- 
mieszczenie w nim przepisu, walczącego sku- 
tecznie ze szkodliwym i tylko partyjnym ce- 
lom służącym zwyczajem umieszczania na 
wyborczych listach kandydackich pewnych 
popularnych nazwisk jedynie w celach agi- 
tacyjnych. Ta metoda propagandy wyborczej 
zostaje przez projekt uniemożliwiona, gdyż 
wprowadzono przymys przyjęcia mandatu 

„dla każdego, kto zgodził się na wystawienie 
swej kandydatury. 

W dziedzinie ordynacji wyborczej pro- 
jekt nowej ustawy samorządowej ujedno- 
stajnia zasady wyborów na całym obszarze 
państwa, przyjmując za podstawę powszech- 
ność i równość prawa wyborczego. Odrzu- 
cone zostały więc istniejące jeszcze w niek- 
tórych dzielnicach państwa systemy wybor- 

  

  

TEATR ROSYJSKI DAWNIEJ i DZIŚ 
Wyszła ostatnio po francusku zaj 

mująca książka Niny Gurfinkel, p. t. 
.(,Współczesny Teatr Rosyjski*, któ- 
ra dła zachodniego świata artystycz 
nego jest rewelacją, gdyż poza paru 
wycieczkami zespołów, poza baletem 

im i poszczególnymi artystami, 
cała tamtejsza ewolucja teatralna, 
zwłaszcza ostatniej doby, była tajem- 

nicą. 
Autorka sięga początków publicz- 

nych przedstawień teatralnych w Ro- 
sji. Zaczęły się one za córki Piotra 
Wielkiego, Elizawiety, mimo silnego 
oburzenia kościoła prawosławnego. 

były to przedstawienia 
śpiewne, opery włoskie i balety fran- 
cuskie, wykonywane przez poddanych 

    

'na dworach kniaziowskich  Jusupo- 
wyeh, Szeremetjewów i t. p., dopiero 
w 1825 roku, trupa mieszcząca się w 
domu kupca moskiewskiego Wargi- 
na, staje się zaczątkiem stałego teatrn. 

Od początku, te zabawy pańskie. 
ale niebawem przystępne dla ludu, 
zyskują szalone powodzenie. Zaczyna. 
ja się pojawiać arcydzieła sztuki dra- 
matycznej narodowej: Rewizor Gogo- 
la, satyryczne utwory Gribojedowa. 

' dramaty społeczne Ostrowskiego, Tol- 
stoja, ironiczne Sukowo-Kobylina. 
Teatr zachodni, zwłaszcza francuski 
romantyczny (Victor Hugo), jest też 
szeroko uwzględniony. Do 1883 roku 
jednak, istnieje monopol teatrów ce- 

.sarskich i żadnej inicjatywy prywai- 
nej nie można przeciwstawić pleśnie- 
jącym systemom Małego Teatru sto- 
licy carów. 

W tym roku (1883), cal Aleksan- 
der III zezwala na prywatne teatry. 

i niebawem Alexiejew i gruby kupiec 
Marmontow, wprowadzają na swoją 
scenę takie sławy jak Szaljapina i 
Mussorgskiego, Rimski-Korsakowa, 
dają nowy impuls życiu teatralnemu, 

do którego wciąga się inteligencja u- 
niwersytecka, artyści plastycy, litera- 
ci i wszystko co w Rosji pragnie sztu- 
ki i jej wcielenia. Młody Stanisławski 
zapalony teatroman funduje Towarzy 
stwo Artystyczne i Literackie w celu 
wprowadzenia nowych pierwiastków 
na scenę, styka się z odnowicielem te- 
atru w Paryżu. Antoine'em i z zespo- 

łem Meiningera w Petersburgu. Or- 
ganizuje wraz z dramaturgiem Dan- 
czenko nowy system życia i gry Sce- 
nicznej, nowy styl, odrzucający wsze!- 
ki kabotynizm i dążący do wżycia się 
w postacie i sytuacje, do prawdy, szcze 
rości, prostoty i dokładności  histo- 
rycznej. Teatr Artystyczny dla wszy- 
stkich założony przez niego, staje się 
jakimś zakonem, Stanisławski ze 
swymi artystami przebywa na wsi. 

  

   

      

„we wzniosłych sympozjonach przeży- 
wając i przetrawiając miesiącami ka- 
żdy utwór, nim go ukaże publiczno- 
ści w szacie możliwie doskonałej. Re- 
zultatem tej sumienności artystycznej 
jest szybkie bankruetwo, mimo wiel 
kie powodzenie i uznanie. Powoli, 
od weryzmu i drobiazgowej realiza- 
cji szczegółów, przechodzi Stanisław- 
ski do symboliki, nazywa to „natu- 
ralizmem uduchowionym* i poświęca 
jeszcze więcej prób, by odnaleźć wła- 
ściwy ton sztuki i doprowadzić arty- 
stów do stanu łaski, bez którego nie 
masz istotnego przejęcia się rolą, ani 
trafnego jej odtworzenia. 

  

.W' pozostałych 

KSU RSJCESR w 

cze, oparte na pluralności, kurjach, klasach 
wyborczych i t. p. — Projekt ustawy wy- 
chodzi z założenia, że organy samorządowe 
nie są powołane do reprezentowania kierun- 
ków politycznych, lecz służą do spełnienia 
pewnej sumy zadań pubłicznych pod kątem 
widzenia określonych, lokalnych potrzeb spo 
łecznych i gospodarczych. Dlatego też pro- 
jekt ustawy zmierza do osłabienia dotych- 
czasowej tendencji łączenia się wyborców 
w grupy polityczne i ulegania nakazom 
stronnictw. Z tego też wzgłędu, w miejsce 
głosowania wyłącznie na listy — występują 
> projekcie wybory na nazwiska kandyda- 

w. 

W rozdziale mówiącym o ustroju miast, 
projekt ustawy upoważnia radę ministrów 
do zniesienia miast, liczących mniej niż 
3000 mieszkańców i utworzenia z tych osie- 
dli — gmin wiejskich, Zlikwidowane więc 
mogą być miasta małe, niesamowystarczalne 
gospodarczo i finansowo. 

Liczba radnych miejskich ustalona zosta- 
je w zależności od łiczby mieszkańców mia- 
sta. Miasta liczące do 5 tys. mieszkańców 
wybierają 12 radnych, do 15 tys. miesżkań- 
ców — 16 radnych, do 24 tys. — 24 radnych, 
do 180 tys. mieszkańców — 48 radnych, do 
250 tys. mieszkańców — 56 radnych i mia- 
sta liczące ponad 200 tys. mieszkańców — 
64 radnych. W Łodzi w skład rady miejskiej 
wejdzie 72 radnych, a w Warszawie — 96. 

Projekt ustawy znosi instytucje odręb- 
nych prezydjów rad miejskich, pozostawia- 
jąc prezesów tych rad tylko dla miast: War- 
szawy, Łodzi, liwowa, Krakowa, Poznania 
Wilna. Prezesi. rad miejskich tych miast wy- 
bierani będą przez radę na jeden rok zwy! 
łą wiekszością ustawowej liczby radnych. 
We wszystkich miastach na posiedzeniach 
rad miejskich przewodniczy burmistrz, 
względnie prezydent. Nazwę prezydentów 
miast zatrzymują przewodniczący zarządów 
miast: Warszawy, Lwowa, Łądzi, Krakowa, 
Poznania i Wilna oraz miast wydzielonych 
z powiatowych związków samorządowych. 

miastach przewodniczący 
nosi nazwę burmistrza. 

Warszawa wybiera trzech wice-prezyden- 
tów, po dwóch wice-prezydentów wybierają: 
Łódź, Lwów, Poznań Wilno. W pozostałych 
miastach wydziełonych urzęduje jeden wice- 
prezydent. Utrzymanie w większych mia- 
stach instytucji prezesów rad miejskich tłu- 
maczy się potrzebą odciążenia prezydentów 
tych miast, kierujących rozległą i skompli- 
kowaną. gospodarką miejską. 

Na stanowisko prezydenta i wice-prezy- 

dentów w miastach wydziełonych powiato- 
wyeh związków samorządowych mogą być 
powołani jedynie zawodowey. W! miastach 
tych rada miejska może ustanowić również 

odpowiednią ilość stanowisk zawodowych 
ławników miejskieh, którzy zdają specjalny 

egzamin i wykazać się mogą praktyką. Wy- 

bór zawodowych członków  magistrackich 

miast niewydziełonych podlega zatwierdze- 

niu wojewody, miast wydzielonych — zat- 

wierdzeniu ministra spraw wewnętrznych, a 

wybór prezydenta Warszawy — zatwierdze- 

niu rady ministrów. Ławnicy zawodowi wy- 

bierani będą zwykłą większością ustawowej 

liczby radnych, i w ten sposób wiele magi- 

stratów, szczególnie na terenie województw 

centralnych straci eharakter ekspozytur po- 

szczególnych grup radzieckich, posiadają- 

cych wybitnie połityezne tendencje. Magi- 

strat w działalności swej oparty będzie © 

całą radę miejską, n poszczególne działy go- 

spodarki miast przestaną być domeną wpły- 

wów politycznych grup radzieckich. 

Projekt rozgranicza Ściśle kompetencje 

rad miejskich i zarządów miast. Rady miej. 

skie mają za zadanie ustanawiać normy | 

zasady gospodarki miejskiej. Ustanie więc 

zbyt szeroko stosowana dotychczas ingeren- 

cja radnych w dziedzinie bieżącej administ- 

racji. RAR a 
Osobny rozdział projektu precyzuje ści- 

śle zakres nadzoru państwowego nad samo- 

rządem. To zagadniemie poruszymy oddziel- 

nie. 

| 

| 
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PRZYBYŁ DO WILNA 

i rozpoczął przyjęcia chorych 

Prof. dr. D. Krzyżanowski 
(CHOROBY WEWNĘTRZNE) 

w godz. 121 i 4—7 codziennie 

prócz dni świątecznych 

Wileńska 28 m. 9 tel. 700 

   

  
PUDER, 

MYDŁO, KREM, 
BEBE Szofmana 
od lat przeszło 30 
w służbie dziecka. 

  

  

Wyrasta na tem podłożu nowy 
talent reżyserski: Meyerhold. Z nie- 
długo trwającej harmonji ze Stanis- 
ławskim wyrasta szereg przedstawień 
wysoce wartościowych, że zacytujemy 
tylko Śmierć Tintażela Maeterlinek'a 
i Schłuck i Jan, Hauptmana. Potem 
teatr Stanisławskiego zaczyna pogrą - 
żać się w coraz mętniej: mbołikę 
(epoka „teatralizacji życia* Jewrei 
nowa i jego zasad w sztuce), ой 1907 
do 1911 r. stył Meyerhołda i Jewrei- 
nowa walczą na scenach rosyjskich. 

Cały ten czas przed rewolucją jest 
mocno mętny w kierunkach teatral- 
nych rosyjskich. W 1913 r. powstaje 
Wolny Teatr Mardjanowa. szukający 
nowej formy. i Tairow rozpoczyna 
swe próby nowego styłu w grze, reży 
serji i interpretacji rołi artysty w 
którym chce widzieć żonglera, akro- 
batę, techmistrza it. p. Za Tairowi 
idą wślad Adolf Appia, ks. Serge 
Wołkoński, odepci Szkoły Rytmicznej 
Daleroze'a. W 1916 r. rewelacją staje 
się sztuka Anenskiego: Tamisa Cita- 
reda, w kt. rytm appoliński. czystość 
plastycznych gestów, przeciwstawia 
się dyonizejskiemu rytmowi 

Rewolucja bolszewicka siwarza © 
czywiście zupełnienowe i w tej dzie- 
dzinie życia sytuacje. Stanisławski i 
Meyerhołd starają się przystosować 
siebie i sztuki łeatralne do nowegn 
kursu pojęć i gustów, ale nie udaje 
im się tego dokonać, mimo współ 
pracy Al. Bloka, i różnych ciekawych 
pomysłów mechanizacji. dekoracyj, 
modernizowania Szeakspira (Ham 

let w kamizelce) i t. p. To „*ż Stani- 
$ławski opuszcza Rosję ze swym ze- 
społem, pozostawiając jednak w kra- 
ju cztery studja dramatyczne i ope- 
rowe, które starają się pracować da- 
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Z komisji budżetowej. 
Budżet M.S.W. — Przemówienie min. Pierackiego. 

WARSZAWA. 16. I. (Pat). Sejmowa ko- 
misja budżetowa na posiedzeniu w dniu 16 
b. m. rozpoczęła obrady nad preliminarzem 
budżetowym Ministerstwa Spraw Wewnetrz- 

nych. Pierwszy zabral glos minister spraw 
wewnętrznych Bronisław Pieracki. Na wstę- 
pie p. minister omawia sprawy kompresyj 
budżetowych stwierdzając, że budżet Mini- 
sterstwa Spraw Wewnętrznych jest bardzo 
szczupły i ramy jego nie pozwałają na za- 
spokojenie wielu wydatków niezbędnych. To 
też licząc się z ogólną sytuacją finansową 
państwa — Ministerstwo Spraw Wewnętrz- 
nych przyjęło dalsze redukcje budżetowe z 
253 na 213 miljonów. Co się tyczy zagadnie- 

nia podziału administracji państwa, to pro- 

jekt nowego podziału na województwa nie 

wyszedł jeszcze poza wnioski i rząd co do 

tych wniosków nie zajął jeszcze stanowiska. 

Zdecydował się rząd natomiast na skasowa- 
nie 20 powiatów. 

Przechodząc do kwestji bezpieczeństwa 

publicznego, minister wskazuje, że obecny 

kryzys gospodarczy oddziaływa na wzrost 

przestępczości. Co się tyczy akcji wywroto- 

wej dywersyjnej czynników zewnętrznych, 

to nie odnosi ona zamierzonych rezultatów. 

Przechodząc do działu budżetu, dotyczą- 

cego policji, minister zwraca uwagę, że w о- 

becnych warunkach sumy przeznaczonej na 

policję w ysokości 113 miljonów nie da się 

zmniejszyć. Zarzut, że mamy za dużo po- 

licji, jest niesłuszny, bo gdy zagranicą wzra- 

sta ona stałe, to u nas w miarę wzrostu lud- 

ności następuje redukcja. Służba połicjanta 

jest ciężką, niedostatecznie jest on wynagro- 

dzony i nie ma należytego uznania ludności. 

Musimy szczególną uwagę — mówi dalej 

minister — zwrócić na ochronę granic, ma- 

my bowiem 5534 km. granicy państwowej 

Obowiązek ten ciąży na ministrach spraw 

wewnętrznych.i skarbu. Korpus Ochrony Po 

granicza zyskał sobie dotąd sympatję i uz- 

nanie. 3 

Ustanowienie komisarzy po rozwiązaniu 

reprezentacyj samorządowych najczęściej u- 

zasadnione jest ciężkiem polož niem samo- 

rządu, z którego czynniki miejscowe nie mo- 

gą wybrnąć. Ministerstwo opracowało I sk 

najbliższym czasie wniesie do ciał ustawo- 

dawczych projekt ustawy 0 częściowej zmia- 

nie samorządu terytorjalnego. W sprawie fi- 

nansów komunalnych Ministerstwo dąży do 

oszczędności w budżetach związków komu- 

nalnych i do dostosowania ich do siły „płat- 

niczej luności. W! roku 1928-29 związki ko- 

munalne wydały 806 miljonów, w „roku 

1930-31 — 733 miljony i dalsze obniżenie 

powinno doprowadzić a 1932-33 do 

` miżej 600 miljonow. З 

эцпабг;_;›вс с;‘ kwestjach narodowościowych, 

minister stwierdza, że rząd kieruje Się dąże- 

niem do wytworzenia racjonalnych podstaw 

harmonijnego współżycia wszystkich obywa- 

teli państwa, opartego na równości obowiąz 

ków i praw Podkreślam — mówił minister — 

zasadę równości praw i obowiązków, ponie- 

waż winna ona stanowić podstawę obywa- 

telskiego myślenia i odczuwania zarówno 

społeczeństwa polskiego, jak i mniejszości 

narodwych w naszem państwie Ujawniona 

przez niektóre grupy mniejszości „tendencja 

do wyciągnięcia z faktu ich odrębności et- 

micznej wniosku o prawach do przywilejów 

jest również fałszywa, jak skłonność niektó- 

rych odłamów społeczeństwa polskiego do 

wyciągania z faktu owej odrębności sugestji 

w kierunku dzielenia obywateli państwa na 

dwie klasy. Racja stanu państwa nowoczes- 

nego nie może tolerować realizowania podo- 

bnej teorji. О10 przyczyna, dła której rządy 

pomajowe uważały za celowe i konieczne za: 

spokoić w miarę „słuszności i możliwości ©- 

konomicznych i kulturalnych potrzeby spo- 

łeczeństw mniejszościowych pod jednym 

skromnym warunkiem — przestrzegania przez 

te społeczeństwa rzeczywistej lojalności oby- 

watelskiej wobec państwa. Jeżeli zaś kto chce 

powołać się na stanowczość Ministerstwa Spr. 

Wewnętrznych wśbec jawnych przejajwów 

łamania tej zasady i próby godzenia w bezpie- 

czeństwo publiczne i ład prawny, musi ргхе- 

cież przyznać, że okazuje ono równocześnie 

stanowczość, gdy chodzi o ochronę bezpie- 
czeństwa obywateli, należących do mniej- 
szości narodowych. Lojalna mniejszość 
narodowa może być zawsze pewna opieki i 
pomocy ze strony państwa. 

Jeśli teraz ten tok myślenia przeniesiemy 
na teren Małopolski Wschodniej, gdzie pewne 
odłamy grupy ukraińskiej stawiają sobie za 
cel działalności systematyczne wyrządzanie 
szkód grupie polskiej, staje się jasnem, że 
działalność taka oznacza zamach na samą ideę 
państwa i wyzwanie pod adresem całej siły 
państwa połskiego, które takiej działalno: 
tolerować nie może .Ktokołwiek w państwie 
uciekałby się do aktów zbrodni, do zamachów 
na cudze życie i mienie na bezpieczeństwo 
osób i rzeczy, stojących pod opieką prawa 

publicznego, musiałby ponieść konsekwencje, 
proporcjonalne do rozmiarów wyrządzonego 
zła, albowiem w państwie demokratyczne:n 
wołno każdemu obywatelowi myśleć, sądzić 

i działać pod warunkiem, że będzie bronił 

   

  

  

    
  

      

   

    

  

lej. Meyerhold zaś powraca w 1920 r. 
i poddaje się bolszewickiemu reżimo- 
wi, tworząc teatr na nowych zasa- 
dach, bolszewickich i wychowując 
aktorów w „Doświadczalnych praceo- 
wniach rządowych, gdzie ciało staje 
się głównym organem obowiązku so- 
cjalnego aktora*. Odegrywają sztuki 
przerobione, zastosowane, przykrojo- 
ne, ałbo zgoła nowe w dekoracjach 
„konstruktywistycznych“, betono-že- 
laznych na tle maszyn, kabli, trans- 
misyj kotłów i motorów. Tak wysta- 
wiono  „Rogacza”  Crommełyncka. 
„Las* Ostrowskiego, „„Rewizora* Go- 

goła i in. krając w tekście sztuk od- 
powiednio, by je zastosować do pojęć 
oficjalnych i nakazanych we wsze!- 

  

kich „pokarmach duchowych* dla 
pracującego  prołetarjatu w RSSK. 
Eugenjusz Waktangow, probuje swo- 
istego rodzaju  jarmarcznych wido- 
w A la Petruszka, coś w rodzaju ro- 
syjskiej narodowej Commedia del ar 
ie, on też zapoznał rosyjską i zagra 
niczną publiczność z Dybukiem w in- 
terpretacji Habimy, w 1926 r. Tairow 
od 1922 do 1928 r. probuje rozmaj- 
tych pomysłów kubistycznych np. tak 
wystawia Fedrę Racina (niesamowite 
widowisko). operetkę Żirofle-Żirofla, 
graną „konstruktywistycznie'* w Pary- 
žu. co racjonalnie patrzących Fran- 

cuzów oszołomiło. 
Ale najsławniejszym obecnie jest 

Sergjusz Eisenstein twórca moskiew- 
skiego Teatru Kultury Prołetarjackiej, 
który zmienił scenę w arenę cyrkową, 
aktorów w akrobatów, gimnastykują- 
cych się na trapezach, i wprowadził 
intermezza kinowe w klasyczną sztu- 
kę realisty Ostrowskiego p. t. „Jakże 
głupi są mądrzy ludzie". 

Jednak ci wszyscy poszukiwacze 

    

    

swych poglądów, nie uciekając się do gwałtu 
siły i podstępu Ponieważ zaś na terenie 
Małopolski gwałt i podstęp został zawieszony 
nad głowami polskiej grupy obywateli tej 
ziemi, stwierdzam, że jeśli perswazja nie od- 
niesie sukcesu, rząd stanie wobec przymu- 
sowej sytuacji Nie może być i nie będzie. to- 
lerowany stan, w którym ludność czułaby się 
zagrożoną na życiu, w stanie posiadania i 
w swobodzie prowadzenia swoich spraw na- 
rodowych i obywatelskich, a także, w którym 
rozważna i oddająca się produkcyjnej pracy 
łudność ukraińska pozostawałaby pod tero- 
rem gwałtu. Rząd nie uważa za właściwe i 
odpowiadające słuszności czynienie z akcji 
zbrodniczej pewnych, jak zostało wyjaśnio- 
ne nielicznych zresztą, organizacyj ukraiń- 
skich na terenie Małopolski Wschodniej, na. 
rodowej sprawy, ukraińskiej na tych zie- 
miach. : 

Jak panom wiadomo, życie gospodarcze 
łudności ukraińskiej znałazło wyraz organi- 
zacyjny w spółdzielniach. Oto cyfry. Według 
oficjalnego wydawnictwa „Rewizyjnego Soju- 
zu Ukraińskich Kooperatyw*, ilość spółdziel 
ni w Małopolsce Wschodniej, zrzeszonych w 
Rewizyjnym Sojuzie Ukraińskich Koopera- 
tyw, wynosiła przed wojną w roku 1906— 
134, w roku 1912 — 557. Po wojnie w Rze- 
czypospołitej cyfry są następujące: w roku 
1921 — 578, w 1925 — 1028, w 1929 — 
2785, a z końcem roku 1930 — 3.147 spół- 
dzielni. Ten rozwój obnaża nieodparcie 
kłamliwość zarzutów pod adresem rządu 
polskiego, niepodobna bowiem wyobrazić 
sobie, by w wypadku stawiania przeszkód 
rozwojowi spółdzielczości ze strony czyn- 
ników rządowych. mogła ona osiągnąć tak 
wysokie cyfry rozwojowe i wyrazić się w 
ogółnej cyfrze 3.902 spółdzielni. 

Dałej minister: wskazuje na wysoki: roz- 
wój ukraińskiej oświaty. Wybitnie narodo- 
wa ukraińska organizacja kulturalna „Proś- 
wiła* posiada ponad 3 tysiące placówek, 
w roku 10930 cyfrą 4821 w porównaniu z 
4.010 szkół przedwojennych. Stwierdza to 
nieodpartą prawdę, że aspiracje kulturalne 
ludności miejscowej są przez .rząd respek- 
towane i zaspakajane. 

Po przemówieniu ministra Pierackiego 
zabrał głos referent budżetu pos. Czuma 
(BB). Preliminarz Ministerstwa na rok 1932- 
38 wynosi w dochodach 12.771.100 zł. w wy- 
datkach 212.600 tysięcy złotych. W roku 
1931-32 budżet wydatków M. 5. W. wynosił 
8,8 proc. całego budżetu, obecnie zaś 8,7 
proc. wszystkich wydatków. 

Dyskusja trwała do późna w nocy. 

EEE "E": 
Р 

Z działalności Izby P.- H. 
NME 

w Wilnie. 
Sprawy podatkowe. 

Na ostatniem odbytem posiedzeniu Ko- 
misja Podatkowa Izby wypowiedziała się za 
wprowadzeniem tytułem próby na lata po- 
datkowe 1932 i 1933 zryczałtowania podatku 
przemysłowego od drobnych przedsiębiorstw 
—na głównych zasadach , następujących: 
1) zryczałtowaniu miałby podlegać podatek 
od tych przedsiębiorstw III i IV kategorji 
handlowej, których przeciętny roczny obrót 
wyprowadzony na podstawie obrotów pra- 
womocnie ustalonych przez władze skarbowe 
za. lata 1928 1929 + 1930 — nie przekracza 
25.000 zł.; 2) przy obliczaniu zryczałtowanego 
podatku należałoby obniżyć przeciętny obrót 
z 3 lat co najmniej o 10 proc.; 3) do podatku 
zryczałtowanego nie może mieć zastosowania 
art. 84 ustawy o państw. podatku przem. 
(prawo uskuteczniania dodatkowego wymia- 
ru). Na posiedzeniu Związku Izb Przem. 

Handlowych w dniu 9 b. m. większość wnio 

sków zgłoszonych w tej sprawie przez Izh 
Wileńską została zaakceptowana. 

W związku z tem, że ogłoszona w Dzien- 
niku Ustaw nowela do ustawy o państw. 
podatku przemysłowym —- przewiduje sto- 
sowanie ulgowej stopy podatkowej do obro- 
tów osiągniętych przy detalicznej i drobnej 
sprzedaży artykułów pierwszej potrzeby: — 
Izba opracowała wykaz tych artykułów, u- 
mieszczając w nim oprócz artykułów, które 
już poprzednio korzystały z omawianej ulgi 
— jeszcze szereg innych, a mianowicie: cy- 
korję, herbatę, cytrynę, ryż przerobiony w 
kraju oraz następujące artykuły pochodzenia 

krajowego: ryby drób, wszelkie konserwy, 
ocet, esencję octową, makaron, grzyby 

gody. 
Z uwagi na zbliżający się termin płatno- 

ści IVej zaliczki kwartalnej na ;poczet podat- 
ku przemysłowego od obrotu, który według 
dotychczasowych przepisów przypadał nn 
dzień 15 stycznia, zaś według noweli do u- 
stawy o państw. podatku przemysłowym, 0- 
bowiązującej od dnia 1.1 1932 roku — prze- 
sunięty został na dzień 15.111, Izba zwróciła 
się do Pana Prezesa Izby Skarbowej w Wil- 
nie z prośbą o definitywne wyjaśnienie, który 
z tych terminów obowiązuje. 

Równocześnie Izba zwróciła 

  

  

  

uwagę na 

nowości zawiedli, pomysły ich nie 
wzbudziły zainteresowania w prole- 
tarjacie, dla którego tak się wysilali. 
Teatralizacja życia, ten pomysł po- 
dobał się jako hasło tworzenia bez- 
pośredniego widowiska ludowego 
przez lud, tłum, naród, towarzyszy. 
bez wspułudziału literatury. Gajdebu- 
row organizuje tego rodzaju przed- 
stawienia, Lenin w 1919 r. z pomocą 
Łunaczarskiego pragnie zespolić w 
organizacji Centroteatr wszystkie nie 
zliczone zespoły amatorskie, działają - 
ce w każdym sowiecie, w każdej sek- 
cji, komitecie, komisarjacie i przy 
każdej sposobności. Wielkie oficjalne 
przedstawienia powodują się jedynie 
gustem publiczności proletarjackiej, 
słuchacze-widzowie muszą sumiennie 

„zdawać sprawę ze swych wrażeń, a 
te są zestawiane, kontrolowane przez 
całe biuro psychologów i ekspertów- 
pedagogów. To dopiero jest naukowe 
postawienie kwestji, racjonalna eks 
ploatacja teatru w duchu sowieckim! 

Zdania tych co się zajmują teat. 
rem są zresztą podzielone: jedni chcie 
Hby zupełnie wykreślić z repertuaru 
cały dorobek „burżuazyjny” i nie się- 
gać dalej jak w zaranie rewolucji bol- 
szewickiej, inni radzą przystosować 
dawniejsze sztuki do obecnych poję: 
obowiązujących w Rosji sowieckiej. 
Można sobie wyobrazić co się z temi 
sztukami dzieje; repertuar jest dość 
ograniczony, dają Wilhelma Tella, R. 
Moraxa, „Tkaczy“ Hauptmanna, re- 
wołucyjne sztuki Romain Roliand'a. 
przeróbki z powieści Zoli, Upton Sin- 
cler'a, Wells'a, ale wszystko to wyra- 
sta w dziwolągi, które nie znajdują 
uznania. Publiczność woli, o zgrozo 
Kontrolera wagonów  sypialnych i 
Muszkieterów w. Klasztorze. Jedynie 
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fakt, że pobór IVej zaliczki kwartalnej, sta- 
nowiącej łącznie z poprzedniemi 80* proc. 
zeszłorocznych należności podatkowych z ty- 
tułu podatku przem. od obrotu — spowodo- 
wałby przekroczenie -sum, które płatnicy będą 
obowiązani opłacić Skarbowi w wyniku de- 
finitywnych wymiarów tego podatku za rok 
1931, a to ze wzgędu na znaczny, bo prze. 
ciętnie sięgający 30 proc. spadek obrotów 
handlowych w ubiegłym roku podatkowym. 

W związku ze zbliżającym się okreseia 
przygotowawczym do wymiaru podatku prze- 
mysłowego od obrotu sa rok 1931, Izba przy- 
stąpiła do opracowania list rzeczoznawców 
celem udzielania władzom skarbowym infor- 
macyj przy przygotowaniu wniosków dla u- 
stalenie obrotów z przypadającego podatku. 

Podziękowanie. 

Miejska Komisja Spisowa, powo- 
łana celem propagandy II. Powszech- 
nego Spisu Ludności w m. Wilnie 
oraz celem werbunku i szkolenia ko- 
misarzy spisowych stwierdza, że po- 
wodzenie akcji spisowej i dobre wy- 
niki spisu w m. Wilnie zawdzięcza 
przychylnemu stosunkowi całej lud- 
ności, bez różnicy narodowości i wy- 
znań oraz chętnej i solidnej pracy in- 
teligencji wileńskiej, która się podję- 
ła honorowo pełnienia obowiązków 
komisarzy spisowych. Za powodzenie 
II. Powszechnego Spisu w m. Wilnie 
wszystkim biorącym czynny udział w 
Spisie i całej ludności miasta. gorące 
podziękowanie w imieniu Miejskiej 
Komisji Spisowej i Władz Spisowych 
składają ; 

Prezydent Miasta (—) Folejewski 

Przewodniczący Miejsk. Kom. -Spis. 
(—) M. Gutkowski 

Naczelny Komisarz Spisowy 
(7 T. Nagurski. 

SPORT 
Z KIM WALCZY REPREZENTACJA 

BOKSERSKA WILNA? 

Dnia 24. stycznia Ł932 r odbędzie się w 
sali Teatru Ludowegó przy ulicy Ludwisar- 
skiej 4 mecz bokserski  Warszawa— Wilno. 
Warszawę reprezentuje drużyna klubu spor- 
tówego „Polonja* — posiadająca od trzech 
lat tytuł drużynowego Mistrza Warszawy. 

" Goście przyjeżdżają w składzie następu- 
jącym: waga musza Pasturczak — walczył 
23 razy, wygrał 13, remisował 4; waga ko- 
gucia Kazimierksi — reprezentant Polski — 
walczył 41 razy, wygrał 30, remisował 1; 
waga piórkowa Goss —walczył 36 razy, wy- 
grał 20 w tem 7 przez K. O., waga lekka 
Damski — młody zawodnik, bardzo dobry 
technik, walczył 10 razy, wygrał 6, remiso- 
wał 2; waga półśrednia „Andy — walczył 
11 razy, wygrał 7 w tem 6 przez K. O.; waga 
średnia Mroczkowski -— walczył 7 razy, wy- 
grał 5; waga ciężka Mizerski -— walczył 42 
raży, wygrał 34 w tem 14 przez K. O., remi- 
sował 3. 3 ; $ 

Ostatnio drużyna Połonji pokonała Has- 
moneę Lwów stosunku 14:2, przyczem Ka 
zimierski przegrał na skutek rzekomo za 
niskiego ciosu. > 

Wi reprezentacji Wilna biorą udział: Ba- 
giński, Krzeczkowski, Łukmin, Matiukow, 
Pilnik, Wojtkiewicz i Lubart. 

Początek o godzinie 18-ej Bilety w przed- 
sprzedaży w kawiarni „Spółkowej” przy uli- 
cy Mickiewicza 4. 
"LR RAR PP Ą 

Łosowanie książeczek Р.К.О. 
W dniu [5 stycznia b. r. odbyło się 

w lokalu Pocztowej Kasy Oszczędności XXIH 
z rzędu losowanie premjowanych książeczek 
oszczędnościowych Serji |-szej. 

Premje w wysokości zł. 1.000— padły 
na następujące NN-ry: 

226 6.629 22584  33.206 
1.406 6.951 23588 34470 
1.531 9028 24630 34.859 

2.650 10.332 24.696 35388 
3.564 12.895 25.481 36.389 
3.641 17.700 28.453 _ 38.184 

4.901 19.457 29.919 38730 
- 54172 21.343 31.126 _ 40.090 

5.334 — 22472 31.427 40.112 
5356 22478 31459 40.314 

46.764 

sztuki psychołogiczne i dramatyczne 
mają powodzenie, ale te są zarażone 
buržuazyjnošcią... Organizują się o- 
becnie wielkie spektakle uliczne, że- 
by lud brał udział, żeby sam grał i 
współdziałał w przedstawieniu, sym- 
bolizującem jakąś bołszewicką uro- 
czystość, jakieś święto proletarjackie. 
Więc np. Upadek Monarchji! Praca 
Wyzwolenia! Wiełkanoc Komunizmu! 
Zdobycie Zimowego Pałacu! Odbywa 
się to przy udziale kilku tysięcy osób. 
wojska, konnicy, pochodni. dzieci i 
wogóle tłumów. (Wspomnijmy Smo- 
ka-Bazyliszka w Wilnie). 

Kluby robotnicze mają swe ze- 
społy amatorskie i wyjeżdżają z nic- 
mi na prowincję do fabryk, odegry- 
wając różne improwizacje, niby hi- 
storyczne, to znów żywą gazetkę ze 
śpiewami i muzyką. Te zespoły i po- 
kazywacze marjonetek, wśród któ- 
rych odwieczny Pietruszka ma śza 
lone powodzenie, wymagają współ- 
pracy robotników, młodzieży pracu- 
jącej i wytwarzają pewien rodzaj kul- 
tury, zamiłowania do bardzo prymi- 
tywnej sztuki, ale bezpośrednio wy- 
pływającej ze środowiska, dla którego 
jest przeznaczona. 

Jednak nie widać niec nowego, ani 
twórczego istotnie, w tych poczyna- 
niach; dla tej prostej przyczyny, że 
jeśli może warczeć maszyna pod gnio- 
tem tyraństwa, to jednak nigdy nie 
zdoła wznieść swój głos w takich o- 
kolicznościach żadna z Muz, wolnych 
cór Apollina. Feśli czytelnik uważnie 
odczyta to streszczenie życia teatral- 
nego wRosji, odkryje, może ze zdzi- 
wieniem, ile pomysłów polskich re- 
żyserów zaczerpnęło stamtąd swe na- 
tchnienie. To trochę przykre. 

Heł. Romer. 
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Rozwój Związku Młodzieży Wiejskiej 
w pow. šwieciafiskim. 

„Trzeba z żywymi naprzód iśc, 

po życie sięgać nome“ 

Przez młodzież wiejską dążmy do 

podniesienia kulturalnego i przebudo- 

wy gospodarczej naszych wsi. 

Z hasłem tem winien poczynać 

pracę każdy społecznik, ono winno 

być duszą jego działania. 

Społeczeństwo starsze będąc z za- 

sądy konserwatywnein, niełatwo da- 

je się nakłonić do zmian, jakich wy- 

maga postęp kultury i konieczność 

przebudowy gospodarczej w dobie 

gnębiącego Świat kryzysu. 

Młodzież, to fundament, na któ- 

rym w niedalekiej „przyszłości. spocz 

nie gmach Odrodzonego Państwa Pol 

skiego. Troską każdego zdrowo my*- 

lącego obywatela winno być odpowie: 

dnie przygotowanie jej do tych cięż- 

kich obowiązków, którym podoła tyi- 

ko wtedy, gdy w swym rozwoju za 

prawi się do życia zbiorowego, do 

przenoszenia dobra ogółu i Państwa 

ponad dobro jednostki. 

Młodzież wiejska, stanowiąca w 

swej masie podstawową siłę organiz- 

mu państwowego, szczególnie na na- 

szych terenach, jeszcze doniedawna 

pozbawiona była tej opieki wycho- 

wawczej, jaką daje dobra organizacja 

Dziś cały szereg , społeczników-oś- 

-wiatowców, widząc podatny teren 

eksploatacyjny na wsi, rzuciło się na 

nią, by dla wzgłędów, czy to natury 

osobistej, czy też połitycznej, skupić 

pod swem przewodnictwem jak naj. 

-większe masy młodzieży. Tem się 

tłumaczy różnorodność organizacyj 

młodzieżowych, utrudniających sobie 
"wzajemnie pracę. 

Specjalne warunki naszego kraju 

"wymagają, by organizacja młodzieżo- 

wa na wsi była do niej odpowiednia 
dłostosowana, by praca w niej była 
rzeczową i dawała pozytywne rezulta 

; ty, by nie przejawiał się w tej organi- 

zacji kierunek nacjonalistyczny, bv 

anogła ona w swem łonie pomieścić 
wszystkich obywateli bez różnicy wv- 

nat i narodowości. Jedną z wielu ox- 

ganizacyj młodzieżowych, która pra- 
-wie całkowicie wypełnia wymienione 
warunki, jest Związek Młodzieży 

Wiejskiej. 
Z zadowołeniem musimy  stwier- 

dzić, że założenia ideowe tego związ- 
ku. jak i pozytywna jego praca, zje- 

dnaly sobie na wsi naszej szerokie 

rzesze zwolenników, i dziś propagan- 
da tego związku jest już prawie zby- 

teczną, propagandą jego jest rzeczo- 
we ustosunkowanie się do zagadnień 

gospodarczo - kulturalnych naszych 

"wsi. 
Za przykład niechaj posłuży roz 

-wój Związku Młodzieży Wiejskiej w 

pow. święciańskim, w powiecie bodaj 
-najwięcej  zróżniczkowanym pod 
względem narodowościowym i wyzna 
niowym na naszych ziemiach. 

Działalność Z. M. W. w powiecie 
święciańskim datuje się od roku 1924 
я postępuje ona do września roku 1929 
dość nieznacznie, na co wskazuje nie- 
Aiczna ilość Kół, których powstało о- 

siem z niespełna 250 członkami. Od 
roku 1929 do września 1930 organiza 
«cja zaczyna się szybko rozwijać, co 
powoduje konieczność powołania Po- 
-wiatowego Oddziału, którego pierw- 
szym prezesem był ówczesny instruk 
tor oświaty pozaszkołnej kol. Józef 
Wójciak. Zorganizowany Oddział Po- 
"wiatowy 22 stycznia 1930 roku, mając 
-w swem gronie działaczy społecznych 
stykających się bezpośrednio z tere- 
nem, rozwinął znaczną działalność 
wynikiem której było powstanie no- 
wych 12 Kół, a co za tem idzie znacz- 
nv wzrost członków i wzmożona pra- 
«a. która uwypukliła się szczególnie w 
«dziedzinie przysposobienia  rolnicze- 
go. Nadzwyczajny wzrost organizacji 
przypada na rok 1930-31, w którym 
alość Kół wzrasta do 49, skupiając 

1400 członków, eo stanowi 30 proc. 
ogólnej ilości Kół i członków w wo- 
jewództwie. Praca w Kołach obejmu- 
je trzy zasadnicze działy: 1) dział о- 
światowo . społeczny, 2) przysposo 
bienia rolniczego, % P.W.i W. F. 

W zakres działu pierwszego wchodzą: 
a) praca świetlicowa, b) czytelnictwo, 
<) akcja Spiewacza, d) akcja odczyto 
wa, e) teatralna. Świetlic w lokalach 
"własnych umebłowanych i zaopatrzo 

      
nych w gry, oraz czasopisma, posiada 
Związek 22. Reszta Kół pracę swą 
prowadzi w lokalach szkół pow. Се- 
lem odpowiedniego prowadzenia pra- 
cy w świetlicach, 60 członków ukoń- 
czyło w ubiegłym i bieżącym roku 
kursy świetlicowe, zorganizowane sta 
raniem władz powiatowych, a prowa- 
dzone przez p. Jana Dracza. 

Czytelnictwo prowadzone jest we 
wszystkich Kołach przy pomocy cza- 
sopism: „Przewodnik Gospodarczy*', 
„Gospodarz Kresowy*, „Siew*. Ogól- 
na ilość prenumerowanych egzempla- 
rzy wynosi 114: Nieco gorzej przedsta 
wia się sprąwa. bibljotek, których 
Związek posiada tylko 10, złożonych 
z 1400 książek. 

Akcja śpiewacza prowadzona byla 
na terenie 16 Kół i obejmowała 300 
członków. Z wymienionych chórów 
pięć brało udział w powiatowem Świę 
cie Pieśni, zdobywając pierwsze na- 
grody. Odczytów z przeźroczami na 
różne tematy wygłoszono 218. Sekcie 

teatralne zorganizowane są przy 40 
Kołach, które w roku 1930-31 urzą- 
dziły 150 przedstawień amatorskich. 
Przy Kole w Kołtynianach prowadzo- 
ny jest przez naucz. p. Milewskiego 
zespół orkiestry dętej. 

Na specjalne podkreślenie zasłu- 
guje dział przysposobienia rolniczego, 
który w porównaniu z latami poprzed 
niemi przedstawia się następująco: w 
roku 1929 na ogólną liczbę zespołów 
w powiecie wynoszącą 54 z 317 człon 
kami, Zw. Mł. Wiejskiej zgłosił 16 
zespołów z 103 członkami. Na wysta- 
wę powiatową przybyło 48 zesp., z 
czego Z. Mł. W. — 16. Liczba uzyska- 
nych nagród w zespołach wynosiła 84, 
z czego Zw. Mł. W. otrzymał 34. Na- 
gród mistrzowskich — dwie na sześć 
i przodowników dwie na trzy. W ro- 
ku 1930 na ogólną liczbę zgłoszonych 
65 zespołów na Z. M. W. przypada 36 
Pracę do końca doprowadziło 63 ze- 
społy, w czem związkowych 35 z 241 
na 430 uczestników. W wystawie 

wzięło udział 34 zesp. z 221 uczestni- 
kami na ogólną liczbę 61 zesp. z 360 
uczestnikami. Nagród zespołowych v- 
trzymano 64 na 140, mistrzowskich 8 
na 9, przodowników 7 na 7. 

W roku 1931 zgłoszono 42 zesp. 
na 84, z czego wytrwało 36 na 70 + 
268 uczest. na 504. Na wystawę przy- 
było 36 zesp. na 70-z 266 uczest. na 
497. Nagród w zespołach otrzymano 
111 na 218, mistrzowskich 1 na 3, ze- 
społowych 3 na 6, przodowników 1 
na 2. 

Z powyższego wynika, że przyspo 
sobienie rolnicze w pow. święciań- 
skim prowadzone jest przeważnie na 
terenie naszego Związku, wyrażając 
się w pięćdziesięciu kilku procentach, 
pozostały procent przypada na: Sto- 
warzyszenie Mł. Polskiej, t z. samo- 
dzielnych gospodarzy, przy Kółkach 
Rolniczych i t. zw. dzikie. 

W P.W. i W.F. brało udział 
sześć Kół z 75 członkami. W zawo- 
dach uczestniczyło 12 członków, na- 
grody otrzymało trzech. 

Praca w Kołach Mł. Wiejskiej 
prowadzona jest przeważnie pod kie- 
rownictwem członków Związku Na- 
uczycielstwa Polskiego w liczbie 52 
osoby. Dzięki tak licznemu zaintere- 
sowaniu się naszą organizacją naucz. 

związkowego, oraz jeśli chodzi o dział 
przysposobienia rolniczego, dzięki 
kol. Skinderowi i Kozłowskiemu, pra- 
ca w Kołach postawiona jest na odpo 
wiednim poziomie i daje tak pozytyw 
ne wyniki. Celem większego zespole - 
nia naszych członków w dniu 21 czer- 
wca b. r. został zwołany do Święcian 
na Pow. Święto Pieśni i P. W.i W.F. 
Zlot Kół Mł. Wiejskiej, na którym re- 
prezentowane były prawie wszystkie 
Koła przez zgórą 400 członków. Zlot 
wykazał spoistość organizacji i wiel- 
kie zainteresowanie się jej członków 
sprawami kulturalnemi. Na zakoń- 
czenie niech mi będzie wolno wyrazić 
uznanie i podziękowanie Władzom 
Powiatowym, które swym szczerym. 
stosunkiem i pomocą w każdej dzie- 
dzienie przyczyniły się do rozwoju 
naszej organizacji. 

  

Marjan Święcieki 
Prezes Oddziału Powiatowego 

Z. Mł. Wiejskiej w Święcianach. 

Pożar młynu. 
Straty sięgają ponad 35 tys. zł. 

Wczoraj w godzinach porannych wybuchł 
"wiełki pożar w majątku Teresdwór, położo- 
"nym wpobliża Postaw. Ogłeń strawił prawie 
«ałkowieie duży młyn parowy iego majątku, 
arależący do niejakiego Stanisława Oskierko. 

Wieikie Soleczniki. 
Zebranie spółdziełeów. 

Dnia 10 stycznia odbyło się tu doroczne 
<walne zgromadzenie miejscowej spółdzielni 

spożywców. Obecnych było 71 członków. 
Przewodniczył p. Feliks Żyliński, sekreta- 
-zował p. Karol Nowosławski. Sprawozdanie 

z działalności spółdziełni za 1931 rok zło- 
żył kierownik p. Aleksander Słuka, Spółdziel 
mia zakończyła rok ubiegły z wynikiem bar- 

dzo pomyślnym: czystej nadwyżki (zysku) 
ano zł. 2.428 89 groszy; sprzedano to- 

arów w roku ub. na sumę zł. 82.778. Wal- 

ne Zgromadzenie wyxnaczyło na zwroty od 

zakupów 1 proc. resztę sysku przekazało do 

*funduszu zasobowego. Mastępnie uchwaliło: 
założyć sklep filjalny w Małych Solecznikach 

  

  

   

  

Pożar ugaszono po kilkugodzinnej akcji ra- 
tunkowej. Straty według prowizoryeznych 
obliczeń sięgają ponad 35 tysięey złotych. 
Przyczna pożaru narazie nie ustalona. Po- 

lieja prowadzi dalsze dochodzenie. 

ew. w Stasiłach, założyć Kasę Oszczędności 
przy spółdzielni dla członków, zapisać się 
na członka Banku Spółdzielczego „Społem* 
w Warszawie, rozszerzyć lokal skłepu w 
Wielkich  Solecznikach, ew. wydzierżawić 
większy lokal. 

Fundusze własne spółdzielni wynoszą zł. 
11.635; miesięczna sprzedaż towarów wyno- 
si zł. 7.000; i prawie tyłe winni są dłużnicy 
za wybrany w sklepie towar na kredyt. W 
cełu uzdrowienia gospodarki spółdzielni wła- 
dze takowej przystąpiły do ograniczenia kre- 
dytu kupującym i ściągania zaległych na- 
leżności, oraz do rozszerzenia asortymentu 
towarów i zwiększenia miejsc sprzedaży. Do 
spółdzielni należy 145 członków. Czynione są 
próby zwerbowania wszystkich gospodarzy 
2 terenu działalności na jej członków. Rada 
Nadzorcza odbyła w roku ub. 16 posiedzeń, 

K U-R-J L R 

co jest dowodem jej żywotnej działalności. 
Radni pracują honorowo i pomocnica skle 
powa; pracują bez zarzutów, to też rozwój 
spółdzielni stale postępuje. E. B. 

Niemenczyn. 
Jeszeze jedna placówka kulturalno. 

oświatowa. 

Na terenie gm. niemenczyńskiej w miej- 
scowości  Dwojlińcach, dzięki inicjatywie 
miejscowego nauczyciela szkoły powszechnej 
p. W. Szulżyckiego, dnia 8 grudnia 10831 r. 
zostało zorganizowane Koło Młodzieży Wiej- 
skiej, do którego narazie zapisało się 27 
członków, chętnych pracy na niwie społecz- 
nej. 

Dnia 10 stycznia b. r. w miejscowym ło- 
kalu szkolnym, który jest zarazem i ogni- 
skiem Koła. odegrano sztukę p. t. „Fatalna 
szafa” z wielkiem powodzeniem. Młodzi ar- 
tyści występujący po raz pierwszy na ścenie 
zasłużyń na szczególne ' uznanie, gdyż ze 
swych roli wywiązali się doskonale, bawiąc 
wesoło licznie zgromadzoną publiczność. Po 
przedstawieniu zabawa taneczna. urozmaici- 
ła wieczór młodzieży. 

Na zakończenie niniejszej korespondecji 
w imieniu zrzeszonej młodzieży, składam 
gorące podziękowanie p. Szulżyckiemu, za 
jego ofiarną pracę i poświęcenie dla dobra 
społecznego. 

  

Wilhelm Trumpakaj 

Święciany. 
Tragiezna Śmierć złodziejaszka. 

Mieszkaniee m. Podbrodzie  Kazjmierz 
Wiśniewski lat 23, przechodzące po lodzie 
rzekę Dubienkę w obrębie miasta, natrafił 
na miejsce niezamarznięte i utonął. Jak 
ustaliłe dochodzenie Wiśniewski szedł z uk- 
radzionemi kłocami drzewa i dla zmylenia 

WIEŚCI Z WOJEW. 

WIELE Ń SKT 

IEŚCII OBRAZKI ZKRAJU. 
pościgu udał się przez wspomnianą rzekę. 
Zwłoki topielea wydobyto po upływie kilku 

Jody. 
Zagadkowe postrzełenie się. 

-We wsi Pawłucie, gminy jodzkiej w miesz- 
kaniu Henryka Jarmuszewieza, znałeziono 
właścieiela mieszkania postrzelonego. Rana 
na piersi była bardzo poważną, wobee eze- 
go przewieziono go natychmiast do. szpitala 
powiatowege. Jarmuszewicz zeznał, iż on 
sam się postrzelił naskutek  nieostrożnego 
obchodzenia się z bronią. Przy jakich oko- 
licznościach wypadek miał miejsce narazie 
nie wyjaśnione. Polieja wszezęła dochodzenie 

Z pogranicza. 
Ucieczka z Resji. 

Onegdaj rano na odeinku granicznym 
Stołpee na teren polski przedostało się dwóch 
osobników, którzy podali się za zbiegłych 
więźniów. Jeden ze zbiegów nazywa się 
Stompson i pochodzi z Anglji, drugi zaś jest 
narodowości czeskiej z zawodu kupiec. Obaj 
eudzoziemcy, oświadczyli, iż zostali aresz- 
towani przez G. P. U. w m. listopadzie na 
terenie m. Połocka, gdzie bawili w sprawach 
handlowych. С. P. U. obu cudzoziemców 0- 
skarżyło o szpiegostwo gospodarcze i utrzy- 
mywanie kontaktu z osławioną organizacją 
szpiegowską angielską „Inteligence Servisse* 
aresztowanych cudzoziemców początkowo 
władze osadziły w więzieniu połockiem, a 
następnie przewiozły do Mińska, gdzie po 
miesięcznym pobycie mieli być oedtranspor- 
towani do Moskwy. W drodze do Moskwy 
aresztowanym udało się w przebraniu ko- 
lejarzy zbiec i po tygodniowej tułaczee do- 
stać się szczęśliwie do Polski. Obu cydzo- 
ziemców zatrzymano, aż de wyjaśnienia 
Sprawy. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 
  

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
wNowogrėdku     

GENERAŁ GRACK ©" siewny" 
W rolach głównych: JONN BARRYMORE I MARION NIXON 

Wkrótce „TANCERKA CYLŁY*. 
  

Kowogródek. 
Wyniki spisu ludności 

w Nowogródku. 
Według dotychczasowych obli- 

czeń, powiat nowogródzki ma 150 
tys. 13 mieszkańców i 26,000 budyn- 
ków. Miasto Nowogródek liczy około 
10,00 mieszkańców. 

Posiedzenie Wydziału Wojewódzkiego 
W dniu 16 b. m. w sali posiedzeń Urzę- 

du Wojewódzkiego odbyło się pod przewod- 
nictwem p. wicewojewody Franciszka Go- 
dlewskiego posiedzenie Wydziału Wojewódz 
kiego, poświęcone sprawom samorządowym. 

Zebranie Tow. Krajoznawczego. 
Onedaj odbyło się w Nowogródku zebra- 

nie członków Oddziału Polskiego Towarzy- 
stwa Krajoznawczego  (Touring-Club) pod 
przewodnictwem prezesa Oddziału Nowo- 
gródzkiego p. wicewojewody Franciszka Go- 
-dlewskiego oraz przy udziale prezesa Ogól- 
no-Połskiego Towarzystwa. Krajoznawczego 
prof. Kulwiecia. Wygłoszona sprawozdanie z 
działalności Oddziału oraz referaty na temat 
zadań i cełów Polskiego Towarzystwa Kra- 
joznawczego. W: celu szerzenia znajomości 
krajoznastwa i turystyki postanowiono co 
miesiąc urządzać ogólne perjodyczne zebra- 
nia członków oraz sympatyków dla wysłu- 
chania specjałnych w tym zakresie prelek- 
cyj i referatów. 

ZE SPORTU. 

Odezyt o narciarstwie. 
Niedawno zorganizowane T-wo, Narciar 

skie w Nowogródku, organizuje w niedzielę 
dnia 24 b. m. o godz. 13-ej w sali Kina ,.Po- 
goń* odczyt o narciarstwie. Współorganiza- 
torami są: Policyjny Klub Sportowy i 3-cia 
Druż. Harcerzy im. Marszałka Piłsudskiego. 

Odczyt ten budzi duże zainteresowanie. w 
kołach sportowych naszego miasta tem wię- 
cej że ilustrowany będzie filmem narciar- 
skim. instrukcyjnym zawierającym zdjęcia 
zwolnione. 

Wistęp dla dorosłych 80 groszy, dla mło- 
dzieży 50 groszy. R. 

Postrzelenie Zyskinda. 

Jak już donosiliśmy w dniu 12 b. m. w 
czasie pożaru został postrzelony przez u- 
rzędnika Kasy Skarbowej Martusewieza Bo- 
rysa, znany w Nowogródku kupiec i radny 
miasta p. Zyskind. Dochodzenie w tej spra- 
wie prowadzą władze sądowe. 

Według opowiadań Świadków zajście to 
miało następujący przebieg. Wspomniany p. 
Martusewiez w Stanie nietrzeźwym wszezął 
rozmowę z jednym z strażaków, który zda- 
niem Martusewieza wydawał mylne zarzą- 
dzenia. W rezultacie został od odprowadzo- 
ny z miejsca pożaru i zaleceno mu, aby u- 
dał się do domu. Jednym z obeenych usiłu- 
jąeych uspokoić p. Martusewieza był właś- 
nie radny p. Zyskind, który ze swoją słatecz 
ną wyrozumiałością i uprzejmością zalecał mu 
zaniechanie kłótni i udanie się do domu. 
Wtem p. Matusewicz spowodował wystrzał 

  

* scowej 

ze swego rewolweru trafiając p. Zyskinda 
w szyję między gardłem a uchem. W chwilę 
potem został on przytrzymany przez policję. 
która też znalazła wyrzucony przez niego 
rewołwer. Obecnie Martusewiez zwolniony 
został z aresztu za kaucją. Niemniej grozi 
mu więzienie od sześciu miesięcy. Zależy to 
oczywiście od wyniku dechodzenia  sądo- 
wego i proeesu. Pan Martusewiez jest żonaty 
i ma na utrzymaniu kilka osób rodziny. Co 
zaś do p. Zyskinda, to znajduje się on obec- 
nie w Wilnie pod opieką lakrzy I jego ży- 
ciu nie zagaża już niebezpieczeństwo. 

Paf. 

Baranowicze. 
Choinka dla dzieci w Baranowiezach. 

W dniu 6 stycznia r. b. staraniem miej- 
nauczycielki p. Anny Mendelówny 

przy szkole w Baranowiczach odbyła się 
choinka dla dzieci szkolnych z rozdaniem 
podarków dla dzieci. Na zakończenie odby- 
ły się śpiewy, zabawy dziecinne oraz wspól- 
na herbattka. — Dzieci są bardzo uradowa- 
ne i serdecznie dziękowały swojej opiekunce, 

Koło Młodzieży Wiejskiej urządziło 
opłatek. 

W dniu 6 stycznia 1932 r. Koło Młodzie- 
ży Wiiejskiej w Baranowiczach urządziło op- 
łatek dla swych członków. Już z wieczora 
było widać ruch, gwar koło szkoły. To człon 
kinie i członkowie Koła szykują się do op- 
łatka. Wchodzimy do szkoły: stoły zastawio- 
ne. Po podzieleniu się opłatkiem podano 
herbatę oraz ciasto. Po herbatce stoły na 
bok, będzie przedstawienie. Za chwilę wi- 
dzimy jak członkinie i członkowie Koła ode- 
grali „Jasełkę” i „W starym piecu djabeł 
pali*, Przedstawienie udało się dobrze. Po 
przedstawieniu zabawa do 4 rano. 

Widać tu było pracę niestrudzonej „Pani* 
jak to nazywają członkinie i członkowie Ko- 
ła nauczycielkę p. Mendelównę, która wła- 
snemi siłami i kosztami urządziła dla Koła 
opłatek i przedstawienie. Aby inne Koła 
brały przykład z tego — i aby inni szli tak 
z pomocą tak jak ta, co tu wspominamy, 
nie spotykalibyśmy po wioskach pijatyk i 
bitew. Widz. 

Traby. 
Zebranie Zarządu i Komendantów 

Oddziałów Zw. Strzeleckiego 
w Trabach. 

W. dniu 10 stycznia 1932 r. odbyło się 
posiedzenie Zarządu wspólne z Komendan- 
tami oddziałów z terenu gminy trabskiej. 
Na posiedzeniu omawiano pracę w oddzia- 
łach w roku bieżącym, jak zjednać sobie 
więcej członków, co mamy robić wieczora- 
mi i inne sprawy lokalne oddziałów. — Na 
posiedzeniu byli obecni również Instrukto- 
rzy P. W. z którymi opracowano program 
pracy w oddziałach i dnie ćwiczeń w każ- 
dym oddziale. — Na posiedzeniu Zarządu 
postanowiono: objeżdżać oddziały, urządzać 
odczyty wędrowne radjo i przezrocza, aby 
w ten sposób zjednać sobie więcej człon- 
ków: i sympatyków Związku Strzeleckiego. 

Strzelec. 

  

JAKÓB WINER i S-ka 

    

   

Jak wyglądała katastrofa 
koło Brasławia. 

Komunikat Dyrekcji P. K. P. 
Dyrsheja Q. K. P. w Wilnie w zwiazku 

2 zamieszczeniem w praste wileńskiej w dn 
15 stycznia r. b wiadomości o rzekoinej ka- 
tastrofie kolejowej na linji wąskotorowej 
Dukszty—Druja i załamaniu się mostu ko- 
lejowego, nadsyła następujące wyjaśnieni 

W dniu 15 stycznia r. b w prasie w 
leńskiej zamieszczona została wiadomość o 
rzekomej katastrofie kolejowej, spiętrzonych 

wagonów, załamaniu się mostu i t. d., co 

miało miejsce jakoby na łinji wąskotorowej 

Dukszty— Druja, Dyrekcja Okręgowa Kolei 

Państwowych w Wilnie podaje do wiado- 

mości, że w dniu 41 stycznia r. b. na linji 

kolei wąskotorowej Dukszty—Druja pomię- 

dzy stacjami Opsą i Brasławiem w rzeczy” 
wistości miał miejsce następujący wypadek: 

Na dwóch wózkach kłomicowych ze sobą 

    

   

LiDA, Suwalska 58, tel. 90 (obok kino teatru Nirwana) 

Poleca: jedwabie, wełny, korty, sukna, płótna, 

oraz futra I okrycia damskie i męskie. 8730 
BREBRACEREC ZO ZPĘZY TO ZZEOE ZY ARON WEERZRRO 

niezłączonych były naładowane długie kloce 
W jednym z wózków pękła obręcz kołu, sku 
tkiem czego wózek zszedł z szyn, a kloce 
rozsypały się. To spowodowało, że następ- 
ny wagon towarowy zszedł również jednym 
wózkiem z szyn. Pociąg odrazu zatrzymano. 
Jednak ani wagony nie spadły z toru, ani się 
spiętrzyły, ani most nie runął, ani tabor nie 

ał uszkodzony. Z funkcjonarjuszy kole- 

jowych dotąd nikt do odpowiedzialności nie 

został pociągnięty. 

1800 obiadów dziennie wy- 

daje Komitet do walki z bez- 

robociem. 

Sekcja żywnościowa Komitetu do Walki 

з Bezrobociem wydaje Średnio codziennie 

1800 obiadów bezrobotnym. Akcja ta ma być 

w razie pomyślnej konjunktury finansowej 

rozszerzona. 
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RONIKA 
Dziś: Antoniego. 

Jutro: Katedry św. Piotra. 

  

Wschód słońca g. 7 m.36 

Zachód „ —g. 15m.22 

Spozirzezenis Zaklada Metasrslagdi U, 5. B. 

w Wiinie z źnia 161 —19:2 raku. 
Ciśnienie óredzie w milimetrach: 774 

Temperature średnia — —- 1° С 

л najwyższa: -- 2 C 

. majnižezai — 2° С. 

Ораё w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: połudn.-zsch. 

Tendencja barom.: słaby spadek, pot. wzrost. 

Uwegi: pochmurno, mgła. 

UNIWERSYTECKA. 
— Promocja. W poniedziałek dnia 18 b. 

m. o godzinie 13-ej w Auli Kolumnowej 
Uniwersytetu odbędzie się promocja Magi- 
stra Seweryna Wysłoucha na doktora pra- 
wa. Wstęp wolny. 

SPRAWY AKADEMICRIE. 
— Sekeja  Uświadomienia Religijnego. 

Akademickich Sodalicyj Marjańskich podaje 
do wiadomości, że w niedzielę dnia 17-go 
stycznia b. r. o godz. 4 po poł. w lokalu 
przy ulicy Wiielkiej 64 odbędzie się zebra- 
nie z referatem p. t. „Paradoksy Katolicyz- 
mu“. 

Goście mile widziani. 

— Poranek w Akademiekiem Kole Ło- 
dzian. Akademickie Koło Łodzian w Wilnie 

przypomina, że dziś w niedzielę o godzinie 
11.20 w poł. w lokalu P. M. S. — Wileńska 
23, odbędzie się poranek Koła, na którym 
p. dr. Ludwik Bar wygłosi ciekawy odczyt 
na wielce aktualny temat: 

„Łotwa i Polacy“ 
obecność wszystkich członków obowiązko- 

wa. Goście mile widziani, Wstęp bezpłatny. 

— Zebranie Legjonu Młodych. Dziś o g. 

17 w nowym lokalu przy ul. Królewskiej 5 

m. 10 odbędzie się zebranie Legionu Młodych 

na którem Koł. Kaz. Bieliski wygłosi referat 

„Plan pięćioletni Sowietów Goście i sym- 
patycy mile widziani. 

— Zaiżenie cen wstępu no sobótki aka- 
demickie. Referent Ogniska Akademickiego 
zawiadamia niniejszem, że ceny biletów 

wstępu na sobótki akademickie zostały ob- 

niżone do 1 zł. — akademickie oraz 2,50 zł. 
— wprowadzeni goście. 

Pierwsza sobótka po zniżonych cenach 
już się odbyła wczoraj. * 

— Zarząd Koła Prawników St. U. S. B. 

niniejszem zawiadamia, iż w poniedziałek 

dnia 18 b. m. odbędzie się odczyt kol. Mgr. 

Henryka Dembińskiego p  t. „Struktura 

Bratniej Pomocy i usprawnienie Admistracji 

zaś dn.19 b. m. (wtorek) odbędzie się zebra- 

nie Sekcji Naukowo-Badawczej z teferatem 

Kol. Jana Janczewskiego p. t. „Polsko-Nie- 

mieckie Stosunki Gospodarcze. Obydwa od- 

czyty odbędą się w lokalu Koła o godz. 23. 

Wstęp wolny. 

GOSPODARCZA. 

—  Egzekwowanie należności  weksło- 

wych. Jak się dowiadujemy, władze rządo- 

we mają zamiar wydania ustawy o uspraw- 

nieniu egzekucyjnego postępowania z tytu- 

łu niezapłaconych weksli, Uzyskanie klauzu- 
li egzekucyjnej na podstawie protestowane- 

go weksla ma być rzekomo skasowane. Wy- 

starczy protestowany przez rejenta weksel 

do nałożenia sekwestru. Sprzedaż zajętych 

ruchomości wymagać natomiast będzie wy- 

roku sądowego, uzyskanego w tempie przy- 

Spieszonem. O ile przedmiot zapisany nie 

znajdzie w pierwszym terminie nabywców 

będzie on mógł być zabrany przez wierzycie- 

la. Sprawa ta ma być wkrótce załatwiona 

w drodze ustawodawczej. 

WOJSKOWA. 
— Sprawdzanie list poborowych. W. cią- 

gu dwóch tygodni, poczynając od 1 do 15 

stycznia w referacie wojskowym wyłożony 

był spis poborowych rocznika 1911-go. Mi- 

mo, że sprawdzanie spisu leżało w intere- 

sach samych poborowych, stosunkowo nie- 

znaczna liczba zainteresowanych sprawdziła 

czy figurują w spisach i czy nie zawierają 

one jakichś niedokładności. 
Obecnie sprawdzanie spisów zostało zam- 

knięte. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

— Podziękowania. Zarząd Zrzeszenia Wo- 

jewódzkiego Związku Pracy Obywatelskiej 

Kobiet w Wilnie składa serdeczne podzięko- 

wanie Pani Wojewodzinie M. Beczkowiczo- 

wej za ofiarowanie 36 mtr. płótna dla Żłob- 

ku Dziecinnego i 25 zł. na choinkę urządzo- 

па dla dzieci najuboższych w Małej Sali 

Miejskiej. 
* * * 

Zarząd Zrzeszenia Wojewódzkiego Związ 

ku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wilnie 

składa uprzejme podziękowania wszytkim 

tym osobom, które na ręce p Wandy Zawi- 

stowiskiej złożyły ofiary na urządzenie cho- 

inki dla dzieci w Ochronce Związku przy 

ul. Subocz Nr 85. ° 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Odezyt dr. Zienkiewieza. We środę 

dnia 20 stycznia r. b. o godz. 6 wieczorem 

w Ośrodku Zdrowia, ul. Wielka 46, odbę- 

dzie się odczyt dr. J. Zienkiewicza p. t. „Za- 

pobieganie gruźlicy u dzieci. Wstęp bez- 

płatny. Ё 

— Odezyt p. Elgi Kern. Na zaproszenie 

T.wa Nowoczesnego Wychowania p. Elga 

Kern wygłosi we wtorek 19 stycznia o godz. 

7-ej w Sali Kuratorjum (Wolana 10) odczyt 

p. t. „Erciehung zum neuen Menschen“ (Wy- 

chowanie nowego człowieka). Odczyt tłu- 

maczony będzie bezpośrednio sa język pol- 

ski. P. Flga Kern, autorka wydanej niedaw- 

no książki o Polsce, jest literatka niemiec- 

ką, znaną ze swych sympatyj dla Polski. 

Bawi od paru tygodni w Wilnie opracowując 

do druku monografję niemiecką o Wilnie. 

Od szeregu lat pracuje nad zagadnieniami 

psychologicznemi, biorąc żywy udział w ru- 

chu pedagogicznym jako publicystka, pre- 

legentka i autorka studjów psychologicznych. 

Po odczycie dyskusja (po połsku). Wstęp 

wolny. goście mile widziani. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 

Czasopisma naukowo-literackie „Nioman“ 

W miesiącu bieżącym ukazał się zeszyt pier- 

wszy białoruskiego miesięcznika naukowo- 

literackiego p. t. „Nioman“, który ma się 

ukazywać nadal stale co miesiąc. „Nioman“ 

jest redagowany przez najlepsze siły literac- 

kie z pośród Białorusinów a zawiera w 50- 

bie zarówno szereg utworów poetyckich, jak 

i poważniejszych artykułów naukowych oraz 

kronikę białoruskiego życia kulturalnego. 

W” czasopismie są również pomieszczone pra 

ce malarskie wybitniejszych malarzy biało- 

ruskich. Zarówno wygląd zewnętrzny czaso- 

pisma jak i zawartość treściowa (18 str.) 

zasługuje na szersze uznanie. rt. 

RÓŻNE. 

— Zwrot legitymacyj spisowyeh. Naczel- 

ny Komiasarz Spisowy m. Wilna zwraca się 

do Starszych i Okręgowych Komisarzy Śpi- 

sowych, którzy dotychczas nie zwrócili łe- 
gitymacyj z prośbą o zwrot takowych w 
Gentralnem Biurze Spisowem Trocka 14, co- 
dziennie w godz. od 9 do 3 i od 17 do 19, 
w terminie do 20 b. m. Legitymacje są pot- 
rzebne jako załączniki do wniosku o przyz- 
nanie odznak za pracę honorową. 

— Koncert na dożywianie biednych dzie- 
ei. Zarząd Stowarzyszenia byłych wychowa- 
nek i wychowanków gimnazjum -przy koś- 
ciele.św. Katarzyny w Petersburgu, urządza 
w dniu 23 stycznia r. b. w sali gimnazjum 
Lelewela, koncert na rzecz dożywienia bied- 
nych dzieci w wieku szkolnym. 

Udział swój w koncercie zapowiedzieli p. 
Hohendlingerówna, p. Biszewska (śpiew), p. 
Wyrwicz-Wichrowski (monologi), p. inž, 
Mrowczyk (skrzypce), p. Wińczysa (śpiew) 

i inni. 
Po koncercie odbędzie się zabawa tane- 

czna dla młodzieży. 
Zaproszenia dla członków zrzeszenia, sym- 

patyków i interesujących się otrzymać moż- 
na u prezeski Koła p. Kossowskiej (ul. Ob- 
jazdowa 6 m. 7) i w'dniu koncertu na miej- 
scu, od godz. 19-ej. 

Wstęp 3 zł. — dla akademików 2 zł. 
Przygrywać będzie orkiestra wojskowa 

oraz kwartet. 

— Choroby zakaźne. Według ostatnich 

danych sekcji zdrowia Magistratu w ciągu 

ubiegłego tygodnia na terenie Wflna zanoto- 
wano następujące wypadki zasłabnięć na 
choroby zakaźne: ospa wietrzna 1, tyfus pla- 

misty 3, tyfus brzuszny 3 (w tem i zgon), 

tyfus nieokreślony 1, płonica 16, błonica 1, 

odra 64, róża 2 ( zgon 1), krztusiec 1,.gru- 

źlica 11 (wszystkie wypadki śmiertelnej, ja- 

glica 7 i świnka 5. 

Ogółem chorowało 115 ocób w tej liczbie 

13 zmarło. Zaznaczyć należy, że w ostatnim 

tygodniu ilość zasłabnięć na choroby zakaž- 

ne w stosunku do tygodnia poprzedniego 

wzrosła o 13 proc. przyczem zanotowano zno 

wu wypadki zasłabnięć na tyfus plamisty, 

podczas gdy ostatnio już nie były one noto- 

wane. Również daje się zauważyć wzrost 

zachorowań na odrę, co nosi charakter epi- 

demiczny. 

— Ukrywanie chorób zakaźnych. Na mo- 

cy istniejących przepisów ustawowych i za- 

rządzeń administracyjnych w całym szeregu 

zachorowań na choroby zakaźne, domownicy 

chorego, względnie lekarz obowiązani są 

donieść o tem władzy sanitarnej. 

Mimo to często zdarzają się wypadki, 

że chorych zakaźnych ukrywa się przed о- 

kiem władzy sanitarnej. Ukrywanie chorych 

zakaźnych pociąga za sobą odpowiedzial- 

ność karną, która jednak dość oględnie by- 

ła stosowaną. Wobec tego, że wypadki ta- 

kie zdarzają się coraz częściej władze admi- 

nistracyjne otrzymały zarządzenie, aby w 

najsurowszy sposób ścigały osoby winne wy- 

kroczenia, 

— Dodatkowa opłata. W piątek odbyła 

się pod przewodnictwem p. Starosty Grodz- 

kiego konferencja właścicieli kinematogra- 

fów wileńskich, na której uchwalono pobie- 

rać dodatkową opłatę od biletów kinowych 

w wysokości 5 groszy od biletu, z przezna- 

czeniem na rzecz bezrobotnych. Uchwała ta 

wejdzie w życie w najbliższy poniedziałek. 

ZABAWY. 

— -Ва! Oficerów Rezerwy. Zarząd Z. O. 

R. w Wilnie komunikuje, *ż w dniu 6 lu- 

tego b. r. w Salonach Garnizonowego Kasy- 

na: Oficerskiego 'w Wilnie (ul. Mickiewicza 

13) odbędzie się doroczny bał Tradycyjny 

Związku Oficerów i Podchorążych Rezerwy, 

„na który zaprasza wszystkich Kolegów: Ofi- 

cerów i Podchożążych Rezerwy wTaz z rodzi 

nami, oraz wprowadzonymi gośćmi. 

TEATR I MUZYKA 
— „Dziewezę z Chin* — w Teatrze na 

Pohulanee. 
Dziś w niedzielę dńia* 17styćznia b. m. 

o godz. 8 wiecz. ostatni występ Teatru Miej- 

skiego z Grodna z arcyciekawą sztuką egzo- 

tycznego autora M. Lengyel'a „Dziewczę * z 

Chin". Najnowsza ta sensacja sceny europej- 

skiej nabiera specjalnego znaczenia i aktu- 

alności, ze wzgłędu na toczącą się obecnie 

wojnę Chińsko-Japońską. Autor z bystrą 

przenikliwošcią kreśli syłwetkę duchową 

współczesnych Chin i wpłata w to akcję mi- 

łosną między Chinką, wychowaną w Berli- 

nie, a młodym doktorem Niemcem. Rolę ty- 

tułową odtworzy p. Z. Ustarbowska, wielkie 

pole do popisu aktorskiego ma d. Opaliński, 

jako „LU-Wang-Ho* oraz Nowosielski i 

Dzwonkowski w rolach Chińczyków. Świat 

europejski reprezentują pp.: Hryniewicz- 

Winklerowa, Smoczyński, Łodziański, dyr. 

Krokowski, który sztukę reżyserował. Stra- 

na dekoracyjna da możność w całej pełni 

błysnąć wielkim talentem malarskim Janowi 

Hawryłkiewiczowi, który jednocześnie pro- 

jektował kostjumy. Ilustracja muzyczna wy- 

bitnego angielskiego kompozytora Ketel- 

bey'a. 
Znižki wažne. 
W poniedziałek dnia 18 stycznia o godz. 

8 wiecz. świetna Rewja Syłwestrowa, ostatni 

raz po cenach o 50 proc. niższych. 

— „Barza w szklance wody* przeniesio- 

na do Lutni. 
Dziś w niedzielę dnia 17 stycznia o godz. 

8 wiecz. wesoła komedja „Burza w szklance 

wody". Za temat obrał sobie autor dzieje 

powszedniego życia, które — wśród ogół- 

nego dziś biegu ku sensacji i niezwykłości 

—zaczyna coraz bardziej interesować współ 

czesnych pisarzy. Autor pokazuje widzowi, 

iż nienależy bagatelizować, ani pomijać dro- 

bnych szczegółów czy faktów, gdyż posiada- 

ją one ogromną nieraz doniosłość społecz- 

ną czy indywidualną. Naprzykład w „Burzy 

w szklance wody” drobna „sprawa Dudusia* 

rozrasta się do rozmiarów ogromnych choć 

zarazem i śmiesznych. „Voglowa“ w inter- 

pretacji p. Zielińskiej jest tak świetnie na- 

szkicowana, tyle zawiera w sobie prawdy i 

komizmu — że stanowi kreację, która na 

długo utrwala się w pamięci widza, jako 

coś nieprzeciętnego. Z powodów repertua- 

rowych, mimo dużego powodzenia, „Burza 

w szklance wody* za parę dni ustępuje miej 

sca nowej sztuce. 

Premjera sztuki „Panna Maliszewska“— 

G. Zapolskiej odbędzie się już w najbliższy 

czwartek dnia 21-go stycznia na Pohulance. 

Te ostatnie dni są więc jedną okazją aby 

ujrzeć „Burzę w szklance wody*, która już 

we wtorek 19. 1. wraca na swą scenę na Po- 

hulance. й 

Jutro w poniedziałek, po raz ostatni w 

sezonie „Tak się zdobywa kobiety" po ce- 

nach propagandowych od 20 gr. do 2 zł 

Bilety już są w kasie do nabycia. 

NIEDZIELNE POPOŁUDNIÓWKI 

— „Rywale“ — w Teatrze na Pohulance. 

Dziś w niedzielę dnia 17-go stycznia o godz. 

4-ej pp. Teatr Miejski z Grodna daje przed- 

stawienie świetnej sztuki Andersona i Stał- 

lings'a „Rywale”, w przeróbce Jerzego Kos- 

sowskiego, osnutej na tle działań wojennych 

zawieruchy wszechświatowej. Ceny zniżone. 

— Wileńskie „Rewełlersy* w Teatrze 

„Lutnia“ W niedzielę dnia 17-go o godz. 

4-ej pp. przedstawienie śpiewno-muzyczne 

„Rewellersy“ — po cenach o 50 proc. zni- 

żonych. W programie utwory nigdzie do- 

tąd niewykonywane. Między innemi piosen- 

ki jazzowe, nastrojowe, wojskowe, najnowsze 

tanga oraz oryginalnie ujęta „Rumba”. 
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RADJO 
NIEDZIELA, dnia 17-g0 STYCZNIA 1932 r. 

10.15. Tr. nabożeństwa. 11.58: Sygnał cza- 
su. 12.15: Poranek symfoniczny z Filharm. 
14.00: Aud rolnicze. 15.25: Mikrofon w Men- 
sie Akad. podczas obiadu. 15.55: Audycja dla 
dzieci. 16.20: Muzyka z płyt. 16.40: „Wartość 
odżywcza pokarmów roślinnych* — odczyt. 
17.00: „Kobieta ma głos". 17.15: „Rok myśli 
wego w Połsce'* — odczyt. 17.30: „Król Sta- 
nislaw August“ — (w 200 rocznicę urodzin) 
—odezyt. 17.45: Koncert. 19.00: Litewska 

audycja literacka. 19.20: „Co się dzieje w 
Wilnie“ — pogad. 19.40: Program na ponie- 
działek. 19.45: Słuchowisko. 20.15: Recital 
fortepianowy Stanisława Szpinalskiego. 21.40 
Kwadrans liter. 21.55: Recital skrzypcowy S. 
Frenkla. 22.40: Kom. i muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 18 STYCZNIA 1932 r. 

11.58: Sygnał 13.40: Uniwersytet 

  

  

czasu, 

  

rolniczy. 14.40: Muzyka z płyt. 15.15: Kom. 
15.25: „Przeciążenie czy nieróbstwo* — od- 
czyt. 15 Aud. dla dzieci. 16.20: Lekcja 

  

Ski komunikat sportowy. 19.00: „Oddziały- 
wanie Normanów, Gotów i Słowian na ra- 
sę ltewską* — odczyt. 19.20: Muzyka z 
płyt. 19.25: Przechadzki po mieście. 19.35: 
Program na wtorek. 19.45: Pras. dziennik 
radjowy. 20.00: Najmłodsze lata F. Chopi- 
na“ — felj. 20.15: Operetka „Wesoła para". 
22.15: „Rewja paryska“ — felj. 22.30: Kom. 
i muzyka taneczna. 

WTOREK, DNIA 19 STYCZNIA 1932 R. 

11.58: Sygnal czasu. 13.40: Uniwersytet 
roln. 14.35: Program dzienny. 14.40: Muzy- 
ka z plyt. 15.15: Komunikaty. 15.25: „Bezi- 
mienne patrjotki“ — odczyt. 15 Audycja 
dla dzieci. 16.20: „Troski przemysłu baweł- 
nianego* — odczyt. 16.40: Codzienny odci- 
nek powieściowy. 16.50: Muzyka z płyt. 
17.10: „Krzysztof Arciszewki* — odczyt 
17.35: Popularny «koncert. 18.50: Kom. Wil. 
Aeroklubu. 19.00: Przegląd litewski. 19.20: 
„Współcześni* Ałdanowa — odczyt. 19.40: 
Program na Środę. 19.45: Prasowy dziennik 
radjowy. 20.00: . iorys Wojciechow: у 
feljeton. 20.15: Koncert popularny. 21 
Skrzynka techniczna. 22.10: Koncert solisty. 
22.40: Komunikaty i muzyka taneczna. 

      

  

        

  

  

RU RF GE aR W, 

NOWINKI RADJOWE. 
BIESIADA AKADEMICKA. 

„Niedziela 17. I. godz. 15 m. 25, W. cyklu 
t. zw. reportażów z życia w których wyspe- 
cjalizowała się w ostatnich latach Rozgłoś- 
nia Wiileńska i które zdobyły sobie zasłu- 
żone powodzenie wśród radjosłuchaczy, u- 
słyszymy reportaż z wileńskiej Mensy Aka- 
demickiej. Głosy młodzieży obojga płci, 
zgromadzonej przy stole obiadowym, brzęk 
naczyń, Śmiechy i krótkie djalogi między 
współbiesiadnikami a. kierowniczką  tran- 
smisji p. Haliną Hohendlingerówną, złożą się 
na oryginalne, obfitujące w szereg momentów 
radjofonicznych słuchowisko. 

POLSKIE ŁOWY. 

Godz. 17.15 (na całą Polskę). Zasłużony 
badacz fauny puszcz litewskich i ceniony li- 
terat p. Włodzimierz Korsak, który niedaw- 
no obchodził 25-letni jubileusz swej twórczoś 
ci pisarskiej, wygłosi interesuj ący feljeton 
p. t „Rok myśliwego w Polsce", Zaintere- 
suje on nietylko sfery łowiec gdyż wszy- 
scy miłośnicy przyrody znajdą w tym odczy- 
cie wiele ciekawych spostrzeżeń. 

   

I ILE Nas Kl 

kołenia p. Stanisław  Szpinalski wystąpi 
przed mikrofonem wileńskiego Radja z 
własnym recitalem. Na program koncertu 
złożą się utwory Bacha, Chopina, Mendel- 
sohna, Scarlattiego, Wagnera i Schuberta. 

JAKIE WYJŚCIE Z TEGO? 
Poniedziałek, 18. I. golz. 15.25. (aud. na 

całą Polskę). Od szeregu lat toczy się w ko- 
łach pedagogicznych dyskusja na temat ra- 
cjonalnego programu nauczania w szkołach 
średnich. Z jednej strony ue i a Si    

  

drugiej strony wy! 

У h stwierdzają brak naležy- 
tego przygotowania młodzież kończącej 
gimnazja do studjów akademickich. Diacze- 
go powstają te tak sprzeczne opinje i jak 
wygłąda ta sprawa w swej istocie o tem bę- 
dzie mówił w odczy: p. t. „Przeciążenie 
czy nieróbstwo* Jerzy Ostro i, wizytator 
szkół Średnich w wileńskim okręgu szkol- 
nym. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK W SZPITALU 

SAWICZ. 

    

    
    

Sawiez. W niu wczorajszym idąe po seho- 
dach tegoż szpitalu dostała nagłego ataku 
epilepsji i straciwszy równowagę spadła ze 
schodów odnosząc poważne obrażenia całe- 
go ciała i złamania podstawy ezaszki. (e) 

OBŁAWA POLICJI ŚLŁEDCZEJ. , 

Ubiegłej nocy policja śledcza miasta Wfól 
na przeprowadziła obławę w szeregu spelun- 

h złodziejskich oraz podejrzanych loka- 
lach. W' wyniku obławy zatrzymano kilku 
poszukiwanych oddawna złodziei oraz kilka 
osób podejrzanych nie posiadających prz 
sobie żadnych dokumentów. Wszytkich za 
trzymanych osadzono w areszcie centralnym. 

KRADZIEŻE. 

Ż niezamkniętego strychu 
przy ulicy W. Pohulan 
nę wart. 1480 zł. 
wej Elżbiety. 

W nocy z dnia 14 na 15 nieznani spraw- 
cy zapomocą włamania przedostali się do 
sklepu spożywczego, znajdującego się przy 
ul. Niešwieskiej 14-16 skąd skradli towa- 
rów wartości 400 zł. na szkodę Józefa Że- 
łubowskiego. 

Nieznani sprawcy w nocy z dnia 14 na 

   

  

      

domu Nr. 5 
skradziono bieliz- 

na szkodę Bunimowiczo- 

  

   

Ne. 13 (2255) 

skradli różnej btełtzny wartości 300 zł. na 
szkodę Stefana - Okulicza. 

Z dorożki prry ułicy Wielkiej skradziono 
harmonję dwurzędną wartości 95 zł. na szko 
dę Dominika Rutyńskiego, zam. przy ulicy 
Trakt Raduński 12. W! wyniku dochodzen's 
ustalono, że kradzieży tej dokonał Malinow- 
ski Leon, zam. tamże, którego narazie nie- 
zatrzymano i harmonfji nie odnaleziono. 

W dniu 15 h. m. z niezamkniętego mie- 
źkania domu Nr. 74 przy ulicy: Kałwaryj- 

skiej na szkodę Karpowiczowej Antoniny zo. 
stał skradziony samowar miedziany oraz od- 
ważnik łącznej wart. 50 zł. Ustalono, iż 
kradzieży tej dokonał Wejgard Józef, bez 
stałego miejsca zamieszkania. Samowar ode- 

brano. 

ZARDOW ORT CIEWO ORO WERON, 

Humor. 
TRZEBA BYĆ PUNKTUALNYM. 

Młoda duma wchodzi do kawiarni, 
da się naokoło $ pyta kelnera: 

— Czy był tu pan, który się dowiady- 
wał o panią w bronzowym kostjumie? 

— Tak, proszę pani, czekał tu godzinę Ъ 

   

од18 — 

francuskiego. 16.40: Codzienny odcinek po- 
wieściowy. 16.50 Muzyka z płyt. 17.10: Ast- я Е a pip RA 

ronom, który wierzy tylko w mater ję” — r. + 7 4 z. 20.15. Jeden z najbardziej utalen- 

odczyt. 17.35: Muzyka lekka. 18.50: Wileń- P.pierajcie Przemysł Krajowy towanych pianistów polskich młodego po- 

O NE msz 3, 

Ki Miejskie 
SALA MIEJSKA 

m. Ostrobramska 5. 

poniedziałku 18 b. m. Godz. 4—6—8—10 

  

Bźwięk. Kino-Teatr 

EELIOS 
Wilenska 38, tei. 9-26 

  

  

Bźiwięk. Kine-Teatr 

Bollywood 
Miskiew. 22, tei. 15-28 

   

  

w arcydziele 

  

Bźwiękowe Kino 

CGUING 
xi. Wielka 47, tel. I 

W rolach głównych: Jane Novak i słynny malec WHli. Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balken 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do [0 wiecz. 

DZIŚ! Gigantyczne dźwiękowe 
arcydzieło wszechświatowej sławy K S ę Ę Ž N I c 4 K A TA R A K A N 0 WA 

Rywalka carowej Katarzyny Il-ej i kochanki o Orłowa. 
W zolach głównych: prześliczna Edyta Jehanne, słynny amant Ołaf Fjord i Rudolf Klejn Rogge. 

Fiłm, o którym długo mówić i pamiętać będzie Wilno. Wobec wysokiej wartości artystycznej film dła młodzieży 
dozwołony. NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Na |-szy seanse ceny zniżone. Początek o g. 4, 6, Bi 10. 

Jutro Premjera Wielka Sensacja I Ostatnie arcydzieło STERNBERGA reż. „Х 27" 1 „Мвгоссо“ 
na tle oni powieści T. Dreizera TRAGEDJA AMERYKAŃSKA 177741 * 2 Wielk.“ 

Iki NAD PROGRAM Dodatki dzwiękowe. Na | seans ceny zniżone 
Sylyia S'dnej ' :’Е‘:ог Philips Holmes Seansy o 4, 6, 8 i 10,15 w niedziele od godz. 2-ej. 

DZIŚ eensacja dźwiękowa! Fiłm, który wzruszył miljony! Niebywałe dźwiękowe efekty! Największe arcydzieło 

= Uri W rolach pozost: May Mc Avoy, 

z Ramonem Novarr BEN HUR Betty Bronson i Carmel Myers. 

i Film, który kosztował miljon doł. 
ET Atrakcje dźwiękowe. Dła młodzieży dozwolone. 
seansów o godz. 4, 6, B i 10'15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. Na l-szy saans cemy zniżone. 

Uwaga! Dla śrup nczni szkół powszechnych i gimnazjum wstęp 40 gr. 
Jutro premjera z 

Ulubieńcy Pei Emil Jannings 3 Olga Czechowa! dzwiękowem 
reż E. Pommera ULUBIENIEC B060W 1455 Dodatki dźwiękowe 

Na | seans ceny znižone, Seansy o 4, 6, 8 i 10,15 w niedzielę od g. 2-ej 

DZIŚ! Najnowszy 100% prze- z udziałem światowej sławy 
bój dźwiękowy! Film najnow- Bł dne ognie tancerki Argentyny. 
szej produkcji Paramovntu Film ten jest przebojem pro- 
dukcji hiszpańskiej o przebogatej wystawie i wspaniałych motywach śpiewnych. Akcja filmu odbywa 

się w Hiszpanii. — NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Foxa i rysunkowy Elejszera. 
Początek o godz. 4, 6, 8 1 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

  

BSwięk. Kine-Taatr 

PPE 
ašies Wielka 42. 

STYLOWY 
Kino Kolejowe 

OGNISKO 
tokok dworca kotejow.) 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-51 

Dźwiękowe kino 

Światowid 
mi. Mickiewicza $.   

Nadzwyczajna zniżka cen! 
Biorąc pod uwagę ogólny kryzys gospodarczy zni- 

Ostatatnie dni! Ceny zniżone! Aby dać możność szerszej publiczności obej- 

rzenia dźwiękowego arcydzieła w-g 
słynnej pow. Ireny Niemirowskiej D A w l D G G L D E R 

Początek seansów punktualnie o godz. 2, 4, 6, 8 i 10/30. Ceny zniżone. 

Zawiadamiamy, że najpopularniej- Af k 6 i już wkrótce wyśw. 
szy i najciekawszy film sezonu ry a m w będzie w naszym 
kino-teatrze. Celem umożliw. młodzieży szkolnej obejrzenia tego nieb. ciekawego 
filmu, urządzać będziemy poranki po cenach zniżonych. Uprasza się o wcześ- 
niejsze zgłoszenia. Dyrekcja Kino-Teatru „PAN. 

100% dźwiękowe bezkonkurencyjne 
arcydzieło po raz |-szy w Wilnie p.t. M A R A D U 
rząt i ludzi. Przepych, erotyka i sensacja. -- W rolach głównych najpiękniejsza nowa gwiazda Rose Hobart 
i Charłes Bickford. — UWAGA: Wspaniała realizacja kosztowała 12 miljonów dolarów. 6-ty miesiąc rekor- 

dowego powodzenia i wyświetlania w Warszawia. 

Niedyskretna kobieta 555: о. 
nowoczesnego stadła małżeńskiego W rolach głównych: Jenny Jugo, Georg Aleksander, Kurt Vespermann 

i Marja Pąudur. Początek seansów o godz. 5 w niedzielę i święta o 4 pp. 
NASTĘPNY PROGRAM: Lekcja miłości z uroczą Clarą Bow w roli głównej. 

Buster Keaton Gzłowiek, który kręci 
Atrakcje dźwiękowe. 

Początek seansów o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. 

DZIŚ! Nsjwiększe i najpiękniejsze Potężny dramat wschodu w 14-tu 

aktech prawdziwy wybuch wulkanu 
konflikt uczuć żywiołowych zwie- 

   

Zabawne perypetje mał- 
Żeńskie. Wyjątkowo aktu- 

DZIŚ i dni następnych! 

Świetny program p.t 

DZIŚ krół humoru 
i śmiechu, ulubie- 

niec Wilna 

w wspaniałej 
kom. dźwięk. 

  

Ceny miejsc od 40 gr. 

Dzwonnik z Notre Dame 
W roli głównej mistrz Lon Chaney. Film kolosalny przewyższający 

maski, niezrównany największe arcydzieła ekranu. 
ANONS! Już wkrótce wielkie przeboje: Arką Noego (dźwiękowy) i Wiątr od morza 

DZIŚ w wielkim programie gigantycz- 
ne arcydzieło WIKTORA HUGO na- 
nowo nagrane jako potęż. dźwięk. p.t. 

  

żyłiśmy znacznie ceny naszych towarów, tak iż przewyż 
szają 50 proc. Dla przekonania wysyłamy niżej podane 
komplety, które są niezbędne dla każdego domu. 

tylko za 17 zł. 90 gr. 
1 ubranie męskie cajgowe 
t. j. marynarkę i spodnie, 
w dobrym gat., 1 para kałesonów męs 
w dobrym gat., I koszulę. damską z dobrego 
białego płótna lub kołorową dzienną haft., 

1 para reform damskich tryk. letnich w dob. 
rym gat.. 2 pary pończoch damskich w do- 
brym gat, 2 pary skarpetek wełn. zim 
6 chusteczek kieszonkowych, 1 krawat jed- 
wabny. 

Do danego kompletu doliczamy 2,50 gr tyt. porta. 

tylko za 26 zł. 90 gr. 

10 mtr. płótna białego w dobrym gat., — 10 
mtr. barchanu nadającego się na bieliznę 
wszelkiego rodzaju w paseczki lub to 
białą, 10 mtr. oksfordu, nadającego się na 

koszule i kalesony męskie b. mocne w dob- 
rym gat., 10 mtr. płótna kremowego, nada- 
jącego się na bieliznę wszelkiego rodzaju. 

tylko za 31 zł. 90 gr. 

17 mtr. płótna białego w dobrym gat., 3 i pół 
mtr. Tweedu wełn. przetkanego jedwabiem, 
na elegancką suknię damską w dobrym gat., 
6 mtr. barahanu, nadającego się na wszel- 
kiego rodzaju bieliznę, 6 mtr. oksfordu, na- 
dającego się na koszułe i kalesony męskie w 

dobrym gat, 6 mtr. ręczników w dobrym 

gat. 

Do powyższych kompletów dołiczamy 3 zł. jako ko 
szta opakowania i opłaty pocztowej. 

UWAGA: Wysyłamy 1 kołdrę watową z obustron- 
mem pokryciem ynowem z czysto białą watą w dob- 
rym gat. tylko za 15 zł. 

Towary powyższe wysyłamy 'po otrzymaniu listow 
mego zamówien (płaci się przy odbiorze na poczcie! 

Kupujący nie ryzykuje, gdyż o ile towar się nie 
podoba, przyjmujemy z powrotem. 

Za dobroć towaru gwarantujemy. 

Adresować: prosimy: „TANIE ŻRÓDŁO*, 
KRAKOWSKI ŁÓDŹ, skrz. poczt. .547. 

wysyłamy: w dobrym gat. 
1 koszulę męska    

wysyłamy: 

    

wysyłamy: 

    

   
  

      

wł. LEON 

i Wydawnictwo „Kurjer Wileūski 

  

OSTRZEŻENIE! 
g Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 

U A w używane butelki „Patent“ 
ARCYKSIĄŻĘ 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

CEGO BROWARU W ŻYWCU 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 
simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

PROSZEK DD BOLU-GŁOWY.- DI A DZE 

a "RT" 

  

  

FABRYKA CHEMICZNO| FARMACEUTYCZNA а 
KOWALSKI waRszawa. 

  

„Centroopał" 
poleca 

węgieł i drzewo opał. 
po cenach konkurencyjn. 
Biuro: Wilno. Zamkowa 18 

telefon 17-90 

  

Pianina "Pi stroję i 
wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej, p. Estko. 7702 

Chorzy na płuca 
Spytajcie się swego lekarza, a ten wam potwierdzi, że od suchot umiera 
więcej ludzi, niż od innych chorób. Każdy więc, kto cierpi na kaszel, 
bronchit, chrypkę, zaflegmienie płuc oraz kokiusz, powinien na- 
tychmiast zabrać się do leczenia. Dobrym środkiem na choroby płuc oka- 
zał się preparat FAGOSOL.—Przy użyciu FagosOlu w krótkim czasie ginie 
kaszel, 

         

wzmaga się apetyt i chory nabiera ciała Fagosol dottać można 
we wszystkich aptekach i składach aptecznych. 

H. Rosenstadta, Warszawa Pl. Grzybowski 10. 
Skład główny: Apteka 

8815   

Marja Szkił mieszkanka miasta Wilna 
przebywała ostatnio sa kuracji w szpitalu 

nojesti KANUIOWĄ. 
DO REJESTRU HANDLOWEGO, DZIAŁ 4, 
SĄDU OKRĘGOWEGO w WILNIE WCIĄG- 
NIĘTO NASTĘP. WPISY DODATKOWE: 

w dniu 28, XI. a" r. 
598. IV. Firma: ,, 

stwo zostało zlikwidowane i wykreś 

  

   
*, Przedsiębior- 
   jestru. 

1879/VI 

4657. II. Firma łkow Szołom*. Przedsiębior- 

stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 
1881/VI. 

  

  

    

0662. III. Firma: „Goldberg Pesia“. Siedziba przed- 

siębiorstwa została przeniesiona na ul. Kasztanową 3, 
w Wilnie. 1883/V1. 

w dniu 9. XII. 1931 r. 
326. VI. Firma: „Akselrod i Szwarc — spółka”. 

Wsplėnik Szloma Akselrod zmarł. Do czasu zatwierdze- 
nia spadkobierców w prawach spadkowych zastępuje 
zmarłego w spółce w charakterze pełnomocnika w 
kresie prowadzenia spółkowego przedsiębiorstwa Dawid 
Akselrod, zam. w Wilnie, ul. W. Pohułanka 19, który w 

tym zakresie wszelkie akty, zobowiązania i oświadcze 
nia w imieniu spółki podpisuje łącznie ze wspólniczką 
Rebeką Szware. 1878/VI. 

  

    

    

2849. II. Firma: „Kacew Boruch“ Zgloszono likwi- 
dację przedsiębiorstwa i na likwidatora wyznaczono 

  

Błocha, zam. w Wilnie, ul. Subocz 17—6. 1880;V(. 

7392. I. Firma: „Frydman Boruch*. Właścicieł 
przedsiębiorstwa Boruch Frydman zmarł. Czynności 
przedsiębiorstwa zostały zawieszone. 1882/VI. 

DO REJESTRU HANDLOWEGO, DZIAŁ A, 
SĄDU OKRĘGOWEGO W WILNIE WCIĄG: 

- NIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 
w dniu 26. XI. 1931 r. 

13072. I. Firma: „Stanisław Pażusis i Spółka —- 
Restauracja Italja*, Prowadzenie restauracji z wyszyn- 
kiem napojów alkohołowych. Siedziba w Wilnie, ul. 
Wielka 49. Wspólnicy Stanisław Pażusis, zam. w Hodu- 
ciszkach, pow. Święciańskiego i Szloma Rubanowicz, 
zam. w Wilnie, uł. Wielka 30. Spółka firmowa zawarta 
na mocy umowy z dn. 19 października 1931 r. na czu- 
sokres do dnia 31 grudnia 1932 r z nutomatycznem 
przedłużeniem na dalszy okres roczny, o ile na trzy mie- 
siące przed upływem terminu którykolwiek ze wspólni- 
ków nie zgłosi żądania deklaracją notarjalną wystąpie- 

nia ze spółki. Zarząd należy wyłącznie do Szlonty 
Rubanowicza. Wszelkie umowy, zobowiązania, weksle, 

czeki, żyra na wekslach i inne dokumenty podpisuje w 
imieniu spółki jeden Szloma Rubanowicz. 1888/V! 

w dniu 27. XI. 1931 r. 
13073. I. Firma: „Teweł Salit'* w Wilnie, ul. Rudnic- 

ka 6. Komisowa sprzedaż odlewów handlowych i in- 
nych towarów. Firma istnieje od 1931 r. Właściciel Salit 
Teweł, zam. w Wilnie, ul. 3 Maja 1. 1889/VI. 

w dniu 28. XI. 1931 r. 

    

  

   

  

12395 II. Firma: „Benia Rimini i Joseł Poświański 
— S-ka". Spółka została zlikwidowana i wykreśla się 

z rejestru. 1886/Vi 

12788.11 Firma Stikliski Izaak* Przedsiębiorst-    
wo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

1887/VI. 

w. dniu 9. XII. 1931 P. 
10123. III. Firma: „Zakrzewski Stanislaw“. Przed- 

siębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z reje- 
stru. 1884/VI. 

w dniu 11. XII. 1931 r. 
11490. II. Firma: „Rzetecki Ignacy“. Przedsiębior- 

stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 
1885/V1. 

  

DO REJESTRU HANDLOWEGO, DZIAŁ A, 
SĄDU OKRĘGOWEGO W WILNIE WCIĄG- 

NIĘTO NASTĘP. WPISY PIERWOTNE: 

w dn. 27.XI, 1931 r. 
13074. I. Firma: „Aron Anszelewicz* w Wilejce, ul 

Piłsudskiego 31. Sprzedaż towarów kołonjalno-galante- 
ry. ryjnych i naczyń. Firma istnieje od 1929 r. Właściciel 

Anszelewicz Aron, zam. tamże. 1890/Vi 

w dniu 9. XII. 1931 r. 
13075. I. Firma: „Piwiarnia Estery Czarnej“ w Wi- 

lejce, uł. Piłsudskiego 24, piwiarnia ze sprzedażą zak 
sek. Firma istnieje od 1928 r. Właścicielka Czarna E 
ra, zam. tamże. 1891/V1 

    

  

    

13076. I. Firma: „Chaim Cofnas* w Wilnie, ul. 4 
Klaczki 7. Sklep pierza. Firma istnieje od 1931 r. W 
ściciel — Cofnas Chaim, zam. w Wilnie, ul. Wielka 39/61 

1892/VI. 

    

13077. I. Firma: „Sklep wody sodowej, słodyczy i 
owoców Gecilsa Hercela* w Wilnie, ul Raduńska $. 

Sklep wody sodowej, słodyczy i owoców. Firma istniej 
od 1931 r. Właściciel — Gecils Herceł, zam. w Wiln 
ul. Raduńska 4—14. 1893/V 

  

   
    

  

13078. I. Firma: „Irma Szapiro” w Ilji, p. wilejski 
go. Sklep mąki, kaszy i innych artykułów spożywcz; 
Firma istnieje od 1928 r. Właścicieł — Szapiro Irma. 

zam. tamże. 1894/VI 

   

   

  

TAŃCE KARNAWAŁCWE: Tango, Rumba, Fox- | 
trot i Walc Angielski wyuczam za dwa tygodnie 
P. BOROWSKI ul. Trocka 2. Kurs rozpoczyna się 
26 stycznia o godz. 8 wiecz. Opłeta za kurs 10 74. 
Za mazura 5 zł. Zapisy przyjmuję Towarzystwo 

Chrześcijańskie.     

  

CENY WĘGLA ZNIŻONE! 
W związku z urządzeniem własnych składów 
połączonych torem ko ejowym mam inożność 

obniżenia cen 

WĘGLA i KOKSU 
2 pierwszorzędnych kopalń | 
ĄSKICH koncernu „PROGRESS“ 

Laja. M. DEULL, Vilo Hanėl.-Przemysi. 

BIURO — Jagiellońska 3, tel. 8-11 
Bocznica własna-Kijowska 8, tel. 959 

  

GÓRNOS 

    

  

15 zapomocą dobranego klucza dostali się 
na strych domu przy ul. Wielkiej 44, skąd 

Przetarg 
Izba Skarbowa ogłasza przetarg ofertowy na do- 

starczenie do dyspozycji III Urzędu Skarbowego (b. i 
Urzęd) w Wilnie furmanek (platform) od 5 do 10 dzien- 
nie wraz z obsługą tychże. Bliższych informacyj udzie- 
la Oddział Gospodarczy lzby Skarbowej przy ulicy 
W. Pohulanka Nr. 10 (il piętro, pokój Nr 32) 

1942/V1 
  

POEWE POCZ ORROOCYNE PECO TDŻOPTSCZZOWAOGHC RZ 

<a Nigdy nie zapóźns EJ 
| pomyśleć o swem zdrowiu, ; 

tembardziej jak już cierpisz na cho- 
robę nerek, pęcherza, wątroby, ka- 
mieni żółciowych, złej przemiany 

materji, na bóle artretyczne czy podagryczne, 
na wzdęcie żołądka, odbijaniu się lub skłonności 
do obstrukcji. Pamiętaj, Że nigdy nie jest za- 
późno. gdy używać będziesz 

_ zioła moczopędne 
„DIUROL“ Gąseckiego, 
które zapobiegają nagromadzeniu się w ustroja 
kwasu moczowego i innych szkodzących zdro- 
wio, substancji, zatrowających organizm, Wszel- 
kie bóle ustąpią, gdy wytrwale używać będziesz 
ziół „.DIUROL* Gąseckiego Osłodzony odwar 
z ziół „DIUROL' jest emaczny, zupełnie nie 
szkodliwy i powinien być pity stale zamiast her- 
baty. Dzić jeszcze kup pudełko oryginalnych 
ziół „DIUROL* Gąseckiego (z kogutkiem), a gdy 
przekonasz się © dodatnich skutkach ich działa- 
nia zalecać je będziesz swym znajomym. Sposób 
użycia na opakowaniu Oryginalne zioła „DIU- 
ROL“ Gąseckiego (z kogutkiem) Spria sių 
apteki i składy apteczne. Reg. M.S.W. Le 

L a a TA 
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Poszukuję posady - 

rządcy domu. 
tylko za mieszkanie 

w domach rządowych lub prywatnych, 
oraz w hotelach, posiadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe oferty proszę nad- 
sylać do Adm. „K. W.“ pod Nr. 6872 
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Nowość! R AD JO Nowość! 

Dość siedzieć ze słuchawkami na głewie! 
Każdy może słuchać radjo na głośnik. 

Polecamy aparsty kryształkowe wraz ze wzmac- 
niaczem, zasilanym z sieci ošwietlenio 
Czysty i silny odbiór. Łatwa obsługa. Apa 
te nadają wię do szkół, kasyn, świetlic, szpi 
restauracyj, kawiarni i do domu. Ceny PS 

Wileńska PemocSzkolna 
Wilno, Wileńska 38. Tel. 941. 

аее | POKÓJ Od roku 18:3 istnieje 

ul. T. Kościuszki 19 ul. TATARSKA 20 

Kolonja urzędnicza. 

    

wyszedł z jedną panią w zielonym kostjumie. 

(Passing - Show). 

  

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowa 

Wileńska 3 
ed godz. 8—1 1 £—-8, 

tel. 567, 6675 

  

Dr. Medycyny 

A. CYMBLER 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 12 
róg Tatarskiej, tel. 15-64. 
Przyjmuje od 9-2i5:/;-7w. 

Dr. J. Bernsziein 
choroby skórne, wenerycz— 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 95—1 i 4-6 
ZW. В. 84005 

Dr. SZYRWINDT 
choroby wenerycznne, 
skórne i moczoplciowe- 

Wielka 19, 
ad godz. 9—1 i 3—7 

M Kenigsberg 
Choroby SUE 

weneryczne 
1 moczopłeiswe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od g dz. 9—12 1 4—8. 

Akuszerka 

Marja Laknetoja 
prayjmuje od9do7 a 
ulica Kasztanowa 7, m % 
W. Z. P. Nr. 69. 85266 

Akuszerka 

Marja Areziaa 
przyjmuje od 9r. do 7w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 22, m. 9 
w. Z. Nr. 3093 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przepr a się 

na ul. Zamkową 3, m. %. 
tamże gabinet kosmetycz-- 
ny, usūwa zmarszczki, bro» 
dawki, kurzajki i wągty.. 
W. Z. P. 48. 832% 

Potrzebna służąca 
do wszystkiego, umiejąca. 

gotować. Zgłoszenia oso-- 

              

( biste ul. Niemiecka 35/% 

w godz. I! — 12 i 3—4. 
10034. DRE ZE 

Kupno i sprzedaż 
walut, oraz papierów war-- 

tościowych najwyższe 
kuree płaci za listy zastaw=- 
ne Wil Ziemisk, Banku.. 

Kantor wymiany 
N. Trocki, ul. Wielka 54- 

  

binetowe, kredensy, 
stoły, szafy, łóżka it.d. 

Meble : 
Pokój 
z wygodami do wynajęcia 

  
Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

ra togodnych warankach 
INA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
8324 ̀ 

SZRNACEWEAWEĄ 

Języki obce 
niemiecki,fra cuski 
włoski (konwersacja). 

Przygotewywanie 
ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
I egzaminów szkół Śr. 
Lekcyj udzielają b prof. 
gimn. i studenci U. S. B. 
specjalną met. koncetrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 

nKurjera Wil." pod W. K. 

English Lessons 
lutynowany pedago$ 
wyucza w krótkim czasie 
dokładnego pojmowania 
dźwiękowców angielskich 
Zwracać się: Mr. Samuel 
ul. Stefańska 26/13 (róg 
Szopena), godz. 3—4 pp. 

OKAZYJNIE 
palta, futra, ubrania, obu- 

į 
! 

| 
i 
} 

jadalne, sy pialne i ga- | 

i 
į 

  

wie, pianina i wiele in- 

nych pozostalych z. licy- 

tacji rzeczy sprzedaje 

tanio Lombard, ul. Bi- 

skupia 4, 1614 14-10 (od 9 
do 2 pm i od 5 do 7 w.) 

ul. Tartaki 34-a m. 4 
  

Do wynajęcia od | lutego 

mieszkanie 
0-ciopokojowe, 

z balkonem kuchnią i wy- 
godami. Całe piętro, wej- 
ście oddzielne, pokoje 

słoneczne, ciepłe i duże. 
Okolica ładna i zdrowa. 
Plaża, autobus — blisko. 
Zwierzyniec, ul Litewska 
Nr. 25, Róg Gedymino- 
wskiej, od mostu 3 min. 
drogi. 10026 

  

Do sprzedania 
lub wydzierżawienia 

mieszkanie w spółdzielni 
mieszkaniowej na Antoko- 
lu. O warunkach dowie- 
dzieć się Zwierzyniec ul. 
Jasna 12 m. I 10028 
  

Sprzedam z powodu 
wyjazdu na dogodnych 

warunkach ładny domek 
w okolicy kość. Św, Piot- 

ra, tylko dla rodziny 
ańskiej. Szczegó- 

ły Kalwaryjska 6 m. 18, 
od 4 do 6. 

WZMACNIA 
profesor mnemoniki 

D. FAJNSZTEJN, Wilno, 
Zawalna 15—11. Prospek- 
ty. na żądanie bezpłatnie. 

    

    
Koncesj. Biuro remont- 

inetal. tech. dypl. R. Le- 
wulis i M. Gordon s.p.z.o.. 
Piłsudskiego 10 — 5, wy- 
konuje wszelkie roboty 

xemontowe, wodociągowe,. 

kanalizacyjne. 

Pierwszorzędny 

Zakład krawiecki 
Leona Kryszkiwicza 

ul Tatarska 12 — 12, wy- 
konuje wszelkie roboty 

krawieckie, ceny znacznie 
zniżone. 

BAR ANGIELSKI 
ul. Niemiecka 21 

  

Śniadania, «biady, kolacje- 

  

gub. 2 książki oszczęd= 
nościowe wyd. przez 

Komunalną Kasę Oszczęd-- 
nościową w Postawach zm. 
Nr. 180 i 195 na im. Fran- 
ciszka Jagielskiego, unie»- 

  

gub. zaświadczenie toże- 
samości konia, rok ue 
rodz. 1925 serja A 

Nr. 568158, unieważnia się: 
10032: 

Z”. książkę wojsk. wyd. 
przez P.K.U Lida nm 

imię Bruk Lejba, rocznik. 
1905, unieważnia się. 

10033: 

      

Ze” kwit lombardo= 
wy (Biskupia 4) 

Nr. 99524 unieważnia się.. 

  

Mieszkania 
*w 2 i 3 pokoje ze wszele- 
kiemi wygodami—do wy- 
najęcia—ul. Szeptyckiego 
15 lub Smoleńska 18/19.. 
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